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	 P r o d u c t b l a d 	 - 	 Te c h n i s c h e 	 F i c h e
		 Mardoors	Highcure	Automatic

MEC-M-1
De Mardoors Highcure Automatic voor de wand schuivende 
deuren zijn hoog hygiënisch, luchtdicht, ruimtebesparend 
en drempelloos. Behalve souplesse en bedrijfszekerheid 
blinken de systemen uit in degelijkheid waardoor ze veelal 
toegepast worden in o.a. operatiekamers en opdekruimten.

 Deursysteem maakt een schuivende beweging.

 Voor de wand schuivend deursysteem.

 Schuifdeursysteem is automatisch bediend.

 Schuifdeursysteem heeft een dagopening gelijk aan de dagmaat.

 Schuifdeursysteem heeft hermetisch sluitende eigenschappen.

    .    Schuifdeursysteem is mogelijk in stralingswerende uitvoering.

         Schuifdeursysteem is geluidsreducerend.

	 MHC-A-1						



Technische	Specificaties
Mardoors Highcure Automatic	 Hoogte	 Breedte	 Wanddikte	*
	 Dagmaat	(mm)	 Dagmaat	(mm)	 in	mm

	 Gebruik	deurkom;		Vrije	doorgang	=	dagmaat	
 2300, 2200, 2100 2000, 1900, 1800, 200, 150, 125, 100
  1700, 1600, 1500
  1400, 1300, 1200,
  1100, 1000, 900
	 Gebruik	RVS	opener;		Vrije	doorgang	=	dagmaat	–	125mm	
 2300, 2200, 2100 2000, 1900, 1800, 200, 150, 125, 100
  1700, 1600, 1500
  1400, 1300, 1200,
  1100, 1000, 900
	 Inbouwhoogte	 Inbouwbreedte	
	 Dagmaat	(mm)	 Dagmaat	(mm)	

	 Gebruik	deurkom	of	RVS	opener
 2325, 2225, 2125 2040, 1940, 1840,
  1740, 1640, 1540
  1440, 1340, 1240
  1140, 1040, 940

Algemene omschrijving
Mardoors Highcure Automatic. Hermetisch voor de wand schuivend deursysteem type MHC-A-1, bestaande 
uit deursysteem, geleiding, automatisering en aansturing. Dit schuifdeursysteem wordt bevestigd op de 
wand. Deze wand dient vooraf te worden verstevigd conform door Mardoors verstrekte installatie  
instructies. Naast de compacte scharnierende kap is het systeem standaard voorzien van een standen-
schakelaar, dagopening beveiliging (lichtgordijn) en noodstroom-voorziening (indien wenselijk). 

Specificaties
 
Kozijn/kader:
Hpl systeem kozijn/kader. Dagkantopening afwerking twee keer  
geanodiseerd aluminiumhoekprofiel met HPL dagkantafwerking  
in de kleur van het deurblad.

Deurblad:
Highcure deurblad met massieve kern. Afgewerkt met hpl toplaag  
in een standaard kleur. Het deurblad is aan drie zijden voorzien van  
een geanodiseerd aluminium omsluitingsprofiel met geintegreerd  
rubber afdichtingprofiel dikte 56mm. Aan de onderzijde is een  
enkel sleeprubber gevat in een speciale V-vormige ondergeleiding.  
Deze combinatie zorgt voor een complete lucht afdichting.

Geleiding	en	kapconstructie:
Versterkte geanodiseerde aluminium railconstructie met twee ver- 
zonken keepwerkingen voor de wielposities in gesloten toestand.  
Schuin aflopende compacte scharnierende kap van geanodiseerd  
aluminium te poedercoaten in iedere standaard RAL kleur.

Automatisering:
Geintegreerde aansturingsunit, motor, eventuele noodstroom- 
voorziening en tandwielaandrijving gemonteerd op de verstrekte  
geanodiseerde aluminium railconstructie achter de kapconstructie.
Voedingsspanning 230 VAC, 50/60 Hz.
Nominaal vermogen 40W, zekering bescherming 10A.
Stand – by verbruik 25W inclusief signaalgevers
Omgeving temperatuur 0° C tot +60°C
Omgeving luchtvochtigheid 10% tot 93% relatieve vochtigheid
Opening en sluit snelheid instelbaar van 0,1 tot 0,5m/sec.

Bediening	en	beveiliging:
Bediening beide zijden een RVS look elleboog schakelaar.
Beveiliging door middel een weerstandvoeler en aan beide zijden  
een actieve infraroodsensor boven de dagopening. Een en ander  
conform de EN16005.
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