GASDICHTE DEUREN, LUIKEN EN VENSTERS

Gasdicht door oppompbare
afdichting
Ook bij onregelmatigheden in vloer
en wand na jaren nog gasdicht
Geen vaseline of kit nodig voor de
afdichting
Openen en gasdicht afsluiten in
seconden
Ook leverbaar in een 150mm uitvoering
voor een hogere isolatiewaarde

 aadloos deurblad
N
Deurblad en kozijn volledig koudebrugvrij uitgevoerd
Licht van gewicht door gebruik van
hoogwaardig polyester (in diverse
kleuren leverbaar)
Leverbaar als bouwpakket
Diverse uitvoeringen: horizontaal,
verticaal en als draaideur
Wereldwijd 40 jaar ervaring

Zie ook onze brochure ‘Koel- en vriesdeuren, high-speed (airlock)deuren,
koelschuifwanden en snelroldeuren’ en de brochure ‘P-Line koel-, vriesen bedrijfsdeuren’.

Bewaring bij Controlled Atmosphere
Begin jaren ‘80 maakte de ULO/CA-bewaring van fruit zijn
opwachting en ontstond de vraag naar gasdichte deuren.
Salco ontwikkelde hiervoor een gasdichte koeldeur met het
unieke, gepatenteerde oppompbare afdichtingssysteem.
ULO staat voor Ultra Low Oxygen en CA voor Controlled Atmosphere. Bij deze bewaarmethode wordt in de
gasdichte koelcel een atmosfeer gecreëerd met een
laag zuurstofgehalte (soms lager dan 1%), een verhoogd
CO2-gehalte en een per product afhankelijke temperatuur
en luchtvochtigheid. Hierdoor wordt de rijping geremd
waardoor de houdbaarheid wordt verlengd. Controlled
Atmosphere wordt onder meer toegepast bij:
L angdurige bewaring van fruit
B
 ewaring van groenten (kool, uien) en bloembollen
B
 estrijding van insecten in cacao, rijst, cannabis, tabak,
noten, archieven en conservering in musea
B
 randpreventie
Ook bij afdichting van biogastunnels worden onze deuren
in diverse uitvoeringen toegepast. Bewaring c.q. behandeling geschiedt in gasdichte ruimtes. De deur is hierbij een
kritisch onderdeel.

Wereldwijd toonaangevend
in gasdichte deuren

Salco is in 40 jaar uitgegroeid tot een bekende naam in
diverse sectoren in binnen- en buitenland, waarbij de
fruitsector onze belangrijkste exportmarkt is. Wereldwijd
werken we samen met een netwerk van distributeurs.
Gespecialiseerde bedrijven die de lokale markt kennen en
beschikken over een eigen organisatie met verkoop, installatie en service.

Het waarom van Salco gasdichte deuren

De gasdichte deuren van Salco zijn voorzien van een unieke
oppompbare afdichting die de gasdichtheid garandeert.
Deze afdichting bestaat uit twee delen: een oppompbare
binnenband en een beschermend, flexibel afdichtingsrubber
aan de buitenzijde dat door het oppompen van de band
tegen vloer en kozijn drukt. Zo ontstaat rondom een uitstekende afdichting die in de wereld zijn gelijke niet kent.
Het afdichtingsrubber volgt door de luchtdruk en de flexibiliteit eventuele onregelmatigheden in vloer en wand.
Zelfs veranderingen in de vloer door in- en uitrijden, worden goed opgevangen. Extra zekerheid en ook na jaren
nog gasdicht.
De dichting ontstaat niet door de deur met grote kracht
dicht te persen (waardoor al snel slijtage en lekkage kan
ontstaan), maar door gelijkmatige luchtdruk in het afdichtingssysteem. Puntbelasting wordt zo vermeden en de
gasdichtheid voor langere tijd verzekerd. Voor het gasdicht
afsluiten is geen vaseline of kit nodig, zelfs niet na jaren
gebruik. Hierdoor is de cel dan ook in enkele seconden te
openen en gasdicht af te sluiten en blijft alles schoon.
Ter controle is de luchtdruk van de afdichting op de geïntegreerde manometer afleesbaar. Het 100/150mm dikke deurblad is licht van gewicht door het gebruik van hoogwaardig,
naadloos polyester en leverbaar in diverse kleuren. Kozijn
en omranding zijn volledig koudebrugvrij en uitgevoerd
in geanodiseerd aluminium. De deuren zijn verkrijgbaar in
een horizontale en verticale uitvoering en als draaideur.

oppompbare afdichting

aluminium kozijn

koudebrugonderbreking

knevel

Gasdichte koeldeur KHG-1810/1815 (horizontaal)

De horizontale uitvoering is voorzien van een geanodiseerd aluminium
val/hef-railsysteem met geïntegreerde afwerkkap. Naast handbediend
kunnen de deuren ook worden uitgerust met elektrische bediening.
Buiten een 100mm dik deurblad (KHG-1810) is er ook een 150mm uitvoering
(KHG-1815) leverbaar met een hogere isolatiewaarde.

Het oppompen van het gasdichte
afdichtingssysteem

Gasdichte koeldeur KHG-1810/1815V (verticaal)
De verticale uitvoering is bij uitstek geschikt voor situaties waarin weinig
zijruimte is, of waar goederen over de gehele celbreedte worden aangevoerd.
Door de deuren op celbreedte uit te voeren, kunnen goederen snel en efficiënt
de cel in- en uitgereden worden en wordt de celruimte optimaal benut. Omdat
de deuren vaak worden toegepast in een vochtige omgeving, zijn het verticale
railsysteem en de koppelbalk gepoedercoat in RAL 9016 (wit).
Naast handbediend (ketting) kunnen de deuren ook worden uitgerust met
elektrische bediening.

KHG-1810/1815(V) als bouwpakket

Standaard 100/150mm sandwich paneel
toepasbaar

Speciaal voor de export levert Salco gasdichte deuren als bouwpakket. Volledig
op maat gemaakt, inclusief of exclusief polyester panelen voor het deurblad.
Voordelen:
Gunstige prijsstelling
Lagere invoerrechten
Eenvoudig te transporteren
Lagere transportkosten door minder volume
Mogelijkheid om een lokaal 100/150mm sandwich paneel toe te passen
Assemblage tegen lokale arbeidskosten
Grote afmetingen mogelijk
Uiteraard worden de bouwpakketten geleverd met gedetailleerde inbouwtekeningen, assemblage- en montagehandleidingen en instructiefilms.

Gedetailleerde handleidingen en films
beschikbaar

Verpakking in dozen, klaar voor transport

Detail onderhoek en knevel

Detail ophangpunt en buitenopener

Gasdichte koeldraaideur KDG-1910/KDG-1810
en gasdicht beluchtingsluik KLG-1910
De draaideur KDG-1910 is speciaal ontwikkeld voor gasdichte ruimtes die snel en
gemakkelijk toegankelijk dienen te zijn. De
deur is niet voorzien van een oppompbare
afdichting maar dicht hermetisch af door
de driepuntssluiting op deurblad en kozijn.
Hierdoor is de deur snel te (ont)sluiten, van
buiten te vergrendelen door middel van
een cilinderslot en van binnen te allen tijde
te openen door de noodontgrendeling. De
ideale oplossing voor gasdichte opslagcellen voor kleinfruit (o.a. bessen, kersen)
maar ook voor bestrijding van insecten bij
de teelt van cannabis of conservering van
archieven en museumstukken. Maximale
afmeting 1600 x 2500mm (bxh).
Bij grotere afmetingen wordt de gasdichte
draaideur KDG-1810 toegepast. De uitvoering hiervan is gelijk aan de gasdichte
koeldeur KHG-1810(V) met oppompbare
afdichting. De draaideur is voorzien van een
val/hefscharnier zodat deze bij het openen
een aantal millimeters omhoog komt waardoor slijtage van het onderrubber wordt
voorkomen.
Het luik (KLG-1910) heeft evenals de draaideur geen oppompbare afdichting en is voorzien van een driepuntssluiting. Toepassing
o.a. als beluchtingsluik bij de CA-bewaring
van uien. Maximale afmeting 3600 x 1300mm
(bxh).

Buitenopener voorzien van cilinderslot en driepuntssluiting aan de binnenzijde (KDG/KLG 1910)

Gasdichte koeldraaideur KDG-1910 (gasdicht luik KLG-1910 wordt identiek
uitgevoerd, maar dan met rondom opdekkend kozijn)

Gasdichte koeldraaideur KDG-1810

Gasdichte vensters
Bij de opslag van fruit is het van belang dat er zicht blijft
bestaan in de zuurstofarme cellen, of dat er een mogelijkheid is om monsters van het fruit te nemen. Salco levert
hiervoor gasdichte vensters die zowel in de deur als in
de wanden van de cel kunnen worden ingebouwd. Voor
inbouw in het plafond zijn speciale gasdichte controlevensters met veiligheidsglas leverbaar, voorzien van een kruk
met cilinderslot aan de buitenzijde.
Het vluchtvenster is voorzien van een noodontgrendeling
aan de binnenzijde. Beide typen vensters worden geleverd
met een contrakozijn voor inbouw in maximaal 100mm of
200mm.

Gasdicht vluchtvenster met noodontgrendeling aan de binnenzijde

Gasdicht controlevenster

Vergrendeling buitenzijde, kruk voorzien van
cilinderslot

Installatie en service
Salco gasdichte deuren worden in eigen beheer ontwikkeld,
geproduceerd en, indien gewenst, gemonteerd. Alles
onder één dak, zodat we voor de volle 100% garant
kunnen staan voor een kwalitatief hoogwaardig product.
Veilig, betrouwbaar, gebruiksvriendelijk en met een lange
levensduur.
Ook na installatie van onze deuren kunt u op ons rekenen.
Salco beschikt over een uitgebreide serviceafdeling voor
het verhelpen van storingen en/of schade. Onze specialisten
staan 24 uur per dag, 7 dagen per week klaar om u van
dienst te zijn. Snel, vakkundig en efficiënt.

Eenvoudige storingen: www.doorcontrol.eu
Onderdelen: webshop.salco.nl

www.salco.nl

GASDICHTE DEUREN, LUIKEN EN VENSTERS
Technische gegevens gasdichte koeldeur type KHG-1810/1815
(horizontaal) en KHG-1810/1815V (verticaal)
Uitvoering
Dikte deurblad
R-waarde
Omranding
Kleur deurblad
Afdichting
Kozijn
Railsysteem

Bediening

Afsluiting
Overige opties

: deurblad opgebouwd uit een kern van isolatiemateriaal, dubbelzijdig bekleed met 1,5mm
slagvast glasvezelversterkt foodsafe polyester.
: 100mm (KHG-1810(V)), 150mm (KHG-1815(V)).
: 100mm ca. 3,7 (m2 K/W), 150mm ca. 5,6 (m2 K/W).
: geanodiseerde aluminium profielen, koudebrugvrij.
: standaard kleuren RAL 9016 (wit), RAL 7016
(antraciet), RAL 6010 (groen) of RAL 5005
(blauw).
: gasdicht door middel van oppompbare profielen.
: geanodiseerde aluminium kozijnprofielen met
een volledig koudebrugvrije aansluiting op de
wand.
: geanodiseerd aluminium val/hef-railsysteem
type SRA inclusief afwerkkap (horizontaal),
verzinkt en gepoedercoat geleidingssysteem
(verticaal).
: handbediend (horizontaal), kettingbediend
(verticaal). Elektrische bediening tegen meerprijs. De verticale uitvoering is in balans door
torsieveren.
: exclusief. Sloten tegen meerprijs.
: bumper, onderdorpel, dagafwerking, gasdicht
venster, waterkap e.d.

Technische gegevens gasdichte koeldraaideur type KDG-1910
en gasdicht beluchtingsluik type KLG-1910 (afdichting niet
oppompbaar)
Uitvoering en opties gelijk aan bovenstaande gasdichte koeldeur type
KHG-1810, echter met de volgende aanpassingen:
Afdichting
: gasdicht door middel van rubber profielen.
Kozijn
: geanodiseerde aluminium kozijnprofielen met
een volledig koudebrugvrije aansluiting op de
wand, rondom opdekkend bij beluchtingsluik.
Scharnieren
: RVS/kunststof.
Bediening
: handbediend.
Afsluiting
: driepuntssluiting.
Vergrendeling
: door middel van een cilinderslot in de kruk.
Noodontgrendeling : aan de binnenzijde.
Overige opties
: dagafwerking, onderdorpel en waterkap (bij
draaideur) e.d.

Technische gegevens gasdichte koeldraaideur type KDG-1810
(oppompbare afdichting)
Uitvoering en opties gelijk aan bovenstaande gasdichte koeldeur type
KHG-1810, echter met de volgende aanpassingen:
Scharnieren
: blokscharnieren en een door Salco gepatenteerd hefscharnier waardoor bij het overhalen
van de hendel de deur een aantal millimeters
omhoog komt. Hierdoor wordt slijtage van het
onderrubber voorkomen bij het openen van
de deur.
Opener/knevels
: drie stuks draaiknevels. Exclusief binnenopener.
De gasdichte koeldraaideur is niet leverbaar als bouwpakket.

Technische gegevens gasdicht controlevenster en
gasdicht vluchtvenster
: kunststof draaivenster en kozijn vervaardigd
uit slagvast PVC.
Afmetingen
: controlevenster (buitenmaat 580x810mm
(bxh), vrije doorgang 370x600mm (bxh)) voor
inbouw in plafond, deurblad of panelenwand.
Vluchtvenster (buitenmaat 710x810mm (bxh),
vrije doorgang 500x600mm (bxh)) voor inbouw
in deurblad of panelenwand.
R-waarde
: ca. 0,88 (m2.K/W).
Kleur PVC
: gelijkend RAL 9010 (wit).
Beglazing
: gasgevuld HR++ isolatieglas. Isolatieglas
volgens NEN 2608.
		 Controlevenster voorzien van eenzijdig gelaagd veiligheidsglas 3-3-1.
Afdichting
: tweevoudige afdichting door middel van rubber profielen.
Draairichting
: rechtsdraaiend (van buitenaf gezien).
Kozijn
: contrakozijn voor inbouw in max. 100mm of
200mm.
Afsluiting
: kruk met meerpuntssluiting.
Vergrendeling
: door middel van een cilinderslot in de kruk.
Noodontgrendeling : aan de binnenzijde (uitsluitend bij vluchtvenster).
Uitvoering

De gasdichte koeldraaideur en het gasdichte beluchtingsluik zijn niet
leverbaar als bouwpakket.
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Wij voeren een beleid van constante productverbetering. Hierdoor kunnen de producten afwijken van de afbeelding(en) in deze uitgave.
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