
Deurblad opgebouwd uit een kern van isolatiemateriaal, dubbelzijdig bekleed met 
polyester en rondom afgewerkt met geanodiseerde aluminium profi elen, koudebrugvrij. 
Uitgevoerd met een val/hef-railsysteem.

 Geschikt voor zeer frequent gebruik met 
zeer hoge open- en sluitsnelheden.

 Diverse uitvoeringen en deurdiktes 
mogelijk. Afhankelijk van temperatuur-
verschillen.

 Hermetisch sluitend
 Gemakkelijk te integreren in het conveyor-
systeem.

 Door ethernetverbinding op afstand 
uitleesbaar waardoor problemen getra-
ceerd kunnen worden (optie).

 Bij calamiteiten eenvoudig te resetten.
 Toepasbaar in vriestemperaturen.
 Door jarenlange ervaring en ontwikke-
ling zeer betrouwbaar.

 Speciale RVS-uitvoering mogelijk.

AIR LOCK AL-VK



AIR LOCK AL-VK

Uitvoering : deurblad opgebouwd uit een kern van isolatiema-
teriaal, dubbelzijdig bekleed met 1,5mm slagvast 
glasvezelversterkt foodsafe polyester. 

Dikte deurblad : 40mm, 100mm.
R-waarde : ca. 1,48 (m².K/W), ca. 3,7 (m².K/W).
Omranding : aluminium profielen, koudebrugvrij. 
Kleur deurblad : standaard kleuren RAL 6010 (groen), RAL 9016 

(wit) of  RAL 5005 (blauw). Deurblad afgelakt in een 
nader te bepalen kleur tegen meerprijs.

Afdichting : rondom door middel van rubber profielen.
Onderdorpel : exclusief. Speciale dorpels in overleg.
Kozijn : geanodiseerde aluminium kozijnprofielen met een 

volledig koudebrugvrije aansluiting op de wand.
Randverwarming : exclusief. Randverwarming tegen meerprijs.
Railsysteem : geanodiseerd aluminium val/hef-railsysteem type 

SRA inclusief afwerkkap (horizontaal), verzinkt gelei-
dingssysteem met contragewichten (verticaal).

Bediening : elektrisch bediend met zeer hoge snelheden, ope-
ningstijd afhankelijk van afmeting deur.

Besturing : DC 4000 Basic: standaard besturing. 
  DC 4000 Extended: uitgebreide besturing met o.a. 

noodstopcircuit etc. (optie).
Openers : inclusief binnen- en buitenopener (horizontaal).
Afsluiting : exclusief.

Overige opties : PLC via ethernetverbinding op afstand uitleesbaar, 
speciale RVS-uitvoering (zie RVS documentatie), 
dagafwerking e.d.

www.salco.nl

Technische gegevens 
Air Lock type AL-VK (horizontaal en verticaal)

Air Lock type AL-VK

Air Lock type AL-VK in verticale uitvoering

Detail elektrische aansturing
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