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record system 20 – kenmerken
record system 20 is het eerste interactieve, automatische deursysteem dat niet alleen eenvoudig
te installeren en te bedienen is, maar vooral ook
veiligheid en betrouwbaarheid biedt.

Eigenschappen
record system 20 vormt de basis van onze automatische deuraandrijvingen. Een breed scala
van componenten kunnen toegepast worden op
dit basissysteem, zo kan een deursituatie aangepast worden aan uw specifieke wensen. Deze
veelvuldig gebruikte componenten realiseren
snelle montage en lage onderhoudskosten.
record system 20 voldoet aan de vereisten
van machinerichtlijn 2006/42/EG, van DIN
18 650, EN 16 005 en alle relevante nationale
en internationale normen.

Standaardtoepassingen
record system 20 dekt vrijwel het hele scala
van toepassingen: niet alleen de veelzijdig
toepasbare een- en tweevleugelige standaardschuifdeuren of onze elegante twee- en
viervleugelige telescopische schuifdeuren, maar
ook de fraaie gebogen en ronde schuifdeuren,
de prisma schuifdeuren en de ruimtebesparende
vouwdeuren worden allemaal uitgevoerd op de
basis van record system 20.

Speciale toepassingen
Voor speciale toepassingen is er een overvloed
aan modellen beschikbaar. Onze record
system 20 producten zijn bijvoorbeeld ook
verkrijgbaar als vluchtwegdeuren of in sterk
gespecialiseerde uitvoeringen voor bijzondere
toepassingen.

Uw voordelen
Met record system 20 presenteren wij u een
automatisch deursysteem van de nieuwste generatie. Met de voor record typische fluisterstille
werking en betrouwbare kwaliteit behoren wij
met ons innovatieve record systeem 20 tot de
top van de markt.

Onderhoud en instandhouding
De onderhoudsovereenkomsten die op specifieke omstandigheden en behoeften kunnen
worden afgestemd, waarborgen vele jaren
het optimaal functioneren en kwaliteit van de
installatie.
De medewerkers van onze service afdeling
staan u graag met raad en daad te woord of
sturen per omgaande een record-servicemonteur
naar u toe die op dat moment bij u in de buurt
is. Op deze wijze bent u altijd verzekerd van
snelle hulp en worden onnodige wachttijden
effectief vermeden.
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record system 20 – eigenschappen
Op basis van record system 20 zijn de meest
uiteenlopende deurvarianten mogelijk. Daardoor ontstaat een bijzonder flexibel, modulair
systeem dat kan worden aangepast aan allerlei
situaties, waarbij in de basis constant dezelfde
componenten worden toegepast. Dat betekent
een kortere montagetijd en minder onderhoudskosten.

Mechaniek
Het meest opvallende detail van onze
automatische deur is de fluisterstille werking.
De combinatie van de korte en dus trillingsarme
tandriem, de looprollen van slijt- en geluidsarme
kunststof, de akoestisch ontkoppelde looprails,
de op kogels gelagerde
omkeerrollen en deurbladgeleidingen met speciaal
ontwikkelde geleideprofielen zorgen voor deze
buitengewoon fluisterstille
werking.

Standaard schuifdeur

Telescopische schuifdeur

Elektronica
record system 20 beschikt
Deurtypes
over het vermogen om zijn
Openingsbreedten
componenten onderling
Doorgangshoogte*
interactief te laten comMax. deurvleugelgewicht
municeren, dit garandeert
een betrouwbare en vooral als DUO / RED-uitvoering
veilige werking. Dankzij het versterkt (20-200 / 22)
vermogen tot communicatie Toepassingsadvies
tussen aandrijving, sensoren
en de multifunctionele programmaschakelaar kan de
status van de afzonderlijke componenten voortdurend bewaakt worden. De besturingseenheid
controleert voortdurend de bedrijfstoestand van
het deursysteem en zijn afzonderlijke elektronische componenten. Door het leervermogen van
de besturingseenheid worden functiestoringen
nog verder geminimaliseerd.

E-STA (enkelzijdig)

D-STA (aan beide zijden)

E-TSA (aan een zijde)

D-TSA (aan beide zijden)

800 – 3.000 mm

800 – 3.000 mm

800 – 3.000 mm

1.200 – 4.000 mm

3.000 mm

3.000 mm

3.000 mm

3.000 mm

1 x 150 kg

2 x 120 kg

2 x 90 kg

4 x 80 kg

1 x 150 kg

2 x 150 kg

2 x 120 kg

4 x 90 kg

2 x 150 / 200 kg

2 x 130 / 170 kg

4 x 90 / 130 kg

1 x 200 / 250 kg
enkelvleugelige automatische deur voor krap
bemeten ruimten

voor de meest gebruikelijke voor maximale doorgangs- voor elegante ingangen en
vereisten
breedte bij krap bemeten
grote doorgangsbreedten
ruimten
*Aanbevolen maximumwaarde

Design
Voor record system 20 zijn deurprofielen
verkrijgbaar in aluminium met 20 mm diepte
voor 10 mm enkel glas of 32 mm voor 24 mm
isolatieglas. Deze slanke profielen zorgen voor
een aantrekkelijk design. Buiten ons eigen profielsysteem om is het mogelijk om deurprofielen
van derden tot 65 mm diepte toe te passen.
Zowel de profielen als de aandrijvingsbehuizing
kunnen geanodiseerd of gepoedercoat worden.
De hoogte van de aandrijving bedraagt voor
zowel de normale als de DUO- of RED-versies
naar keuze 108 of 150 mm, resp. 200 mm
voor de versterkte uitvoeringen STA 20-200
en STA 22. De aandrijving kan aan de latei,
zelfdragend of boven het plafond worden
gemonteerd.
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record system 20 – standaardtoepassingen
record system 20 heeft het passende pakket
voor elke toepassing. Of onze veelzijdige
schuifdeuren als standaard- of telescopische
uitvoering, gebogen of prisma of als plaatsbesparende vouwdeur in smalle passages moeten
worden geplaatst: de enorme veelzijdigheid
van record system 20 biedt voor al deze
mogelijkheden de perfecte oplossing.

Schuifdeur
Onze enkele of dubbele standaard schuifdeuren
treft u overal aan waar automatische schuifdeuren worden toegepast. De schuifdeuren
bereiken openingsbreedten van 800 tot 3.000
mm en kunnen in de sterkste uitvoering deurvleugelgewichten opnemen van 2 x 200 kg.
Ronde schuifdeur

Prisma schuifdeur

Vouwdeur

een- of tweevleugelig

twee- of viervleugelig

aan één of aan beide
zijden

Openingsbreedten

800 – 3.000 mm

800 – 3.000 mm

800 – 2.000 mm

Doorgangshoogte*

3.000 mm

3.000 mm

2.500 mm

1 x 200 of 2 x 100 kg

2 x 120 of 4 x 80 kg

2 x 40 of 4 x 37,50 kg

als DUO / RED-uitvoering

1 x 250 of 2 x 200 kg

2 x 200 of 4 x 90 kg

–

Toepassingsadvies

voor elegante ingangen

voor extravagante
ingangen

voor krap bemeten ruimten en
eenvoudige montage achteraf

Even uitnodigend en betrouwbaar, maar qua
constructie en bewegingsverloop indrukwekkender, zijn onze twee- of viervleugelige
telescoop-schuifdeuren. Deze hebben ten
opzichte van de standaard-schuifdeuren ca.
30 % minder ruimte nodig op grond van de
smallere deurvleugels en zijn geschikt voor
openingsbreedten tot maar liefst 4.000 mm.

Ronde schuifdeur
Ronde en gebogen schuifdeuren zijn perfecte
vormgevingselementen in elke gevel. Ze combineren de ongeëvenaarde elegantie van een
carrouseldeur met een toch relatief eenvoudige
constructie, zodat nóg meer toepassingsmogelijkheden ontstaan. De deur kan in vrijwel iedere
radius worden geïntegreerd, zowel in een boog
naar binnen als naar buiten.

Deurtypes

Max. deurvleugelgewicht

*Aanbevolen maximumwaarde

Prisma schuifdeur
Deze toegangsoplossing heeft een even
originele als bijzondere uitstraling. De
plaatsingshoek van de deur kan variëren van
90° tot 180° en zowel naar binnen als naar
buiten worden gelegd. Met stompe hoeken
wordt deze deuruitvoering in grote gradenhoek
ook vaak geïnstalleerd in plaats van gebogen
schuifdeuren.

Vouwdeur
Als de doorgangsbreedte bij voorkeur volledig
behouden dient te blijven, wordt een vouwdeur
toegepast. Deze kan eenvoudig in een later
stadium worden ingebouwd in bestaande
doorgangen. Typische toepassingen vindt u
bijvoorbeeld in de horeca als doorgang van
het buffet of de keuken naar de restaurantruimte,
en – sinds de wettelijke verplichting tot het
scheiden van ruimten waar wel en niet gerookt
mag worden – voor de inrichting van rookruimten.
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record system 20 – speciale toepassingen
Onze record system 20 producten zijn ook
verkrijgbaar als vluchtwegdeuren of in sterk
gespecialiseerde uitvoeringen voor bijzondere
toepassingen.

Vluchtdeursystemen
De redundante uitvoering (RED) bestaat uit in
tweevoud uitgevoerde aandrijfmotoren, twee
van elkaar onafhankelijke besturingen. De
toepassing van een noodstroomvoorziening
zorgt voor een continue volledige functionaliteit
van de automatische deur bij spanningsuitval.
Onze standaard schuifdeuren en de vouwdeuren kunnen met een breakout-functie worden
uitgevoerd. De deurvleugels kunnen hierbij
in vluchtrichting helemaal opendraaien en
daarmee wordt door middel van slechts één
handeling een vluchtweg vrijgegeven.
Bij schuifdeuren met vaste zijlichten kan dit
breakout-concept geïntegreerd worden, door
ons Total-Opening-System (TOS). Naast de
veiligheidsaspecten moet ook het nuttige
voordeel van het TOS worden genoemd omdat
de deurvleugels niet alleen opendraaien, maar
ook zijwaarts tot aan de muur kunnen worden
geschoven. Op deze wijze wordt bijna de
gehele doorgang vrijgegeven en kan men ook
met volumineuze voorwerpen snel en gemakkelijk passeren.

Speciale toepassingen
record CLEAN is de aanduiding voor een
modelserie automatische deuren die worden
ingezet als duidelijk omschreven eigenschappen
vereist zijn ten aanzien van hermetische
afsluitingen. In medische inrichtingen is dit vaak
het geval in operatiekamers waar onze deuren
door de hermetische sluiting en de eenvoudige
reinigingsmogelijkheid helpen een omgeving
steriel te houden.

Vluchtdeursystemen

Deurtypes

RED

BAT (UK, DK) / CO 48 (F)

Breakout / TOS

Standaard schuifdeur
Telescopische schuifdeur
Ronde schuifdeur
Prisma schuifdeur
record SAFECORD RC 2
Vouwdeur

Gecertificeerd volgens de weerstandsklasse
WK 2 is onze schuifdeur record SAFECORD RC 2 een effectieve, maar onopvallende
inbraakwering. Kenmerken van deze toepassing
zijn speciaal gelaagd veiligheidsglas, een
meerpuntsvergrendeling, verstevigde loopwerk
en een doorlopende vloerrail. De SAFECORD is
tevens geschikt als vluchtdeur dus is qua veiligheid en betrouwbaarheid de top van de markt.
Ook buiten record system 20 om kunnen wij u
diverse geautomatiseerde toegangsoplossingen
aanbieden. Zoals record-aandrijvingen voor
draaideuren, eenrichtings-doorgangssystemen of
representatieve carrouseldeuren: uw recordpartner kan u alle informatie geven, deskundig
adviseren en service bieden.
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record system 20 – uw voordelen
record system 20 behoort tot de nieuwste
generatie automatische deursystemen.

Eigen ontwikkeling
Dit innovatieve denken heeft geresulteerd in
eigenschappen zoals een aan de doorgangsfrequentie aanpasbare openingsbreedte en
de mogelijkheid om externe signalen in het
sensorbereik te negeren.
Dankzij het feit dat record als een van de
weinige fabrikanten van automatische deuren
haar besturingen en sensoren zelf ontwikkelt
en produceert in de eigen hoofdvestiging in
de buurt van Zürich, kunnen zij al vanaf de
ontwerpfase optimaal op onze producten
worden afgestemd. Alleen zó kunnen wij u een
perfect afgestemde besturingssoftware voor
onze deuren aanbieden.
Onze sensoren, gecombineerde radar- / infrarood- of zuivere radar- resp. actief-infraroodsensoren zijn verkrijgbaar als op- en inbouwvarianten. Dankzij het unieke leervermogen van
het systeem kan een bijzonder hoge functiezekerheid worden gegenereerd. Zelfactiveringen
als gevolg van een openingsimpuls door de
sluitbeweging van de deurbladen, kunnen hierdoor voor bijna 100 % worden geëlimineerd.

Modulair systeem
De componenten van record system 20 zijn als
onderling uitwisselbare modules opgebouwd.
Daardoor kunnen individueel afgestemde
oplossingen voor alle denkbare toepassingen
worden gerealiseerd.
Het modulaire systeem heeft ook uitwerkingen
op het dagelijkse gebruik. De keuze van
de verschillende bedrijfsmodi van de meest
uiteenlopende toegangen geschiedt via
multifunctionele programmaschakelaar BDE-D.
Op de multifunctionele programmaschakelaar
BDE-D kunnen eventuele foutcodes onmiddellijk
worden afgelezen, zodat via de servicedesk
een tijdbesparende telefonisch storingsdiagnose
mogelijk is.
Ook ten aanzien van service en onderhoud
ontstaan hieruit positieve effecten. Identieke
onderdelen, geadapteerde mechanieken en
een uniform concept bij elektronica en software
vereenvoudigen het onderhoud en verminderen
de kosten.

Mechanische topklasse
Als aanvullend effect van onze inspanningen
om een automatische deur te voorzien van
een zo stil mogelijke werking, wordt tevens het
verloop van de openings- en sluitingscyclus bijgehouden. De voor record typische mechaniek
– een bewijs van uiterste precisie en perfecte
afstemming van de gebruikte materialen – weerspiegelt zich in een uitgesproken fluisterstille
bewegingsverloop van de deurvleugels.

11

Opties en accessoires
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Aandrijvingsbehuizingen

ÆÆ Standaard schuifdeur, aan een of aan beide zijden

ÆÆ Aandrijvingshoogte 108 en 150 mm

ÆÆ Telescopische schuifdeur, aan een of aan beide zijden

ÆÆ 200 mm aandrijvingshoogte bij
versterkte uitvoeringen STA 20-200
en STA 22 en bij de SAFECORD

ÆÆ Ronde schuifdeur
ÆÆ Prisma schuifdeur

ÆÆ Scharnierbare, swing down of
onderafneembare afdekkap

ÆÆ Vouwdeur aan één of aan beide zijden
ÆÆ Specifieke schuifdeuroplossingen
ÆÆ Voor speciale eisen

Vluchtdeursystemen
ÆÆ Redundant (RED)
ÆÆ Noodstroomvoorziening BAT
ÆÆ Mechanisch voedingsgeheugen CO 48
ÆÆ Totaalopeningssysteem (TOS)

comm
interactieve
e
d
r
o
vo
verbinding
CAN bus-

Installatievarianten
ÆÆ Tegen latei montage, zelfdragend of boven het plafond

Maximale deurvleugelgewichten
ÆÆ Standaard schuifdeuren [DUO / RED]: E-STA 1 x 150 kg
[1 x 150 kg], D-STA 2 x 120 kg [2 x 150 kg]
ÆÆ Telescopische schuifdeuren [DUO / RED]: E-TSA 2 x 90 kg
[2 x 120 kg], D-TSA 4 x 80 kg [4 x 90 kg]
ÆÆ Versterkte uitvoeringen STA 20-200 [STA 22]: E-STA 1
x 200 kg [1 x 250 kg], D-STA 2 x 150 kg, [2 x 200 kg],
E-TSA 2 x 130 kg [2 x 170 kg], D-TSA 4 x 90 kg [4 x
130 kg]

Profielsystemen voor deurvleugels, bovenlicht
en zijelementen
ÆÆ Alu 20 mm voor 10 mm enkel glas
ÆÆ Alu 32 mm voor 24 mm isolatieglas
ÆÆ THERMCORD 38 mm voor 30 mm isolatieglas
ÆÆ Derden-profielen tot 65 mm

Oppervlaktebehandelingen
ÆÆ In willekeurige RAL-kleur gepoedercoat
ÆÆ Kleurloos en speciaal geanodiseerd

Besturingseenheid (STM)

Optionele inbraakwering

ÆÆ Zelflerende 32 bit-microprocessorbesturing

ÆÆ record SAFECORD 20 inbraakwerende schuifdeur
(WK 2 gekeurd)

ÆÆ Gecontroleerde, afstelbare bewegingscycli
van de deurvleugels
ÆÆ Gering stroomverbruik ondanks uitermate
krachtige aandrijving

ÆÆ Meerpuntsvergrendeling (MPV)
ÆÆ Zelfdragend aluminium profiel, hoog 200 mm, met
stalen binnenkern
ÆÆ Vloerrails (rvs)
ÆÆ Anti uittilblokken
ÆÆ Toepasbaar als vluchtweg
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Speciale opties

Sensoren

ÆÆ Optische vergrendelingsweergave (OVA)

ÆÆ RAD 290 (radar-bewegingsmelder)

ÆÆ Gebruiksafhankelijke openingsbreedte (TOWA)

ÆÆ AIR 290 (actief-infrarood-bewegingsmelder)

ÆÆ Intercomcontact

ÆÆ RIC 290 (combisensor)

ÆÆ Deurstandsignalering / slotstandsignalering
ÆÆ Andere opties mogelijk op aanvraag

Toetsen en schakelapparaten

ponenten
steemcom
y
-s
rd
o
c
re
van de
municatie

ÆÆ Aanraakvrije benaderingssensor
ÆÆ Afstandsbediening met radio frequentie
ÆÆ Infrarood sensoren

Sleutelschakelaar (SSK)
ÆÆ Puls sleutelschakelaar inbouw of opbouw variant
ÆÆ Draadloos opbouw variant verkrijgbaar

Handbediende noodontgrendelingen
ÆÆ HEI (binnen)
ÆÆ HEA (buiten)

Noodbeweging
ÆÆ Noodstroomvoorziening
ÆÆ Aansluiting tot brandmeldcentrale

Vergrendelingen
ÆÆ Elektromechanische vergrendeling (VRR 20)
ÆÆ Magnetische vergrendeling (VRR 16 STA 20 200 mm)
ÆÆ Meerpuntsvergrendeling (MPV)
ÆÆ Kleefmagneet

Inklembeveiliging
ÆÆ Zijlichtprotectie paneel
ÆÆ Zijlichtprotectie sensor AIS 290

Brandveiligheidssystemen

Bedieningseenheden

ÆÆ Diverse landspecifieke systemen
volgens E 30, EI 30

ÆÆ Multifunctionele programmaschakelaar BDE-D
vierkante uitvoering (inbouw of opbouw)
ÆÆ Multifunctionele programmaschakelaar BDE-D
smalle uitvoering (inbouw of opbouw)
ÆÆ Optie met sleutelschakelaar te blokeren.
Technische wijzigingen voorbehouden

system 20

ÆÆ Nooddrukker
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record system 20 – Onderhoud en instandhouding
Sinds 1953 zijn wij specialist in automatische
deursystemen. Uitgaand van de eerste industrietoepassingen als deuropeners in wasserijen
ontstonden automatische deuraandrijvingen en
toegangssystemen met de meest uiteenlopende
functieprincipes. Drijfveer voor deze ontwikkeling was aanvankelijk het pure streven naar tijdbesparing. Later werd daar het representatieve
aspect aan toegevoegd. Onze deursystemen
zijn stijlvormende factoren in de architectuur,
actieve elementen binnen een veiligheidsconcept of energiebesparende componenten om
de energiekosten zo laag mogelijk te houden.
Binnen het kader van deze ontwikkeling werden
onze constructies steeds geraffineerder, de
functies steeds omvangrijker en de bediening
steeds eenvoudiger. Gelijktijdig werden de
wettelijke vereisten steeds verder aangescherpt
om de veiligheid bij het gebruik nog verder te
verhogen.

Het passende servicepakket voor uw
behoeften
In onze thuismarkt Zwitserland functioneren elke
dag nog ruim 8 000 van onze deursystemen,
die al meer dan 20 jaar oud zijn, tot volle
tevredenheid van onze klanten. Dit is alleen mogelijk door focus op topkwaliteit bij constructie,
productie en montage en door op duurzaamheid gericht, regelmatig onderhoud door onze
eigen record-monteurs.
Voor het decennialang, optimaal functioneren
van uw automatische deur en het voldoen
aan de veiligheidsvoorschriften is periodiek
onderhoud een eerste vereiste. Profiteer van
de dienstverlening in de record onderhoudscontracten waarmee u uw eigen bedrijfs- en
onderhoudskosten ingrijpend kunt verminderen.

De record-partner in uw omgeving
Wij hechten waarde aan het onderwerp ‘Onderhoud en instandhouding’. De conceptionele
gerichtheid van onze producten op extreme
duurzaamheid botste in de loop der jaren wel
eens met de veranderde wettelijke bepalingen.
Om hier onaangename verrassingen voor onze
klanten te vermijden, vertrouwen wij met onze
onderhoudscontracten op gepersonaliseerde
en veelzijdig combineerbare oplossingen die u
ook helpen bij de vervulling van uw zorgvuldigheidsplicht.
Samen met u zoeken onze adviseurs naar het
beste, op uw behoeften afgestemde service
pakket.
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Specificaties

Afmetingen aandrijving

Standaard schuifdeur
Telescopische schuifdeur
E-STA
D-STA
E-TSA
D-TSA
(aan een zijde) (aan beide zijden) (aan een zijde) (aan beide zijden)

D x H met zijelement
(mm)

194 x 108 / 150 of 197 x 200

259 x 108 / 150 of 262 x 200

D x H zonder zijelement
(mm)

157 x 108 / 150 of 160 x 200

222 x 108 / 150 of 225 x 200

Deurbeweging

1,5 ot 0,7 m / s

Elektrische aansluitgegevens

1,0 tot 0,7 m / s

1,5 tot 0,7 m / s 1,0 tot 0,7 m / s

230V / 50 / 60Hz / 90W tot en met 120W

Omgevingstemperatuur

−15 °C tot +50 °C

Vochtebereik:

tot 85% luchtvochtigheid niet condenserend

Bedieningseenheid

multifunctionele programmaschakelaar BDE-D

Bedrijfsmodi

ÆÆ automatisch bedrijf
ÆÆ continu open
ÆÆ handbediening
ÆÆ eenrichtingsverkeer
ÆÆ vergrendeld

Optionele functies

ÆÆ energiebesparende functies (automatische doorgangsbreedte TOWA)
ÆÆ klantspecifieke deurparametrering
ÆÆ bedieningsblokkering
ÆÆ intercomcontact
ÆÆ noodopening bij brand (uit te voeren actie instelbaar)
ÆÆ multifunctionele programmaschakelaar, smalle uitvoering
ÆÆ sleutelschakelaar (SSK)
ÆÆ record sensoren: RAD 290, RIC 290, AIR 290 met aansluiting record
CANbus systeem
ÆÆ optische vergrendelingsweergave (OVA)
ÆÆ handbediende ontgrendeling aan binnen- of buitenzijde deur
ÆÆ deurstandsignalering
ÆÆ nooddrukker
ÆÆ accu voor noodbeweging en aansluiten op brandmeldcentrale
ÆÆ gecertificeerde vluchtdeursystemen
ÆÆ scharnierbare afdekkap, swing down afdekkap of onderafneembare
afdekkap
ÆÆ functie-uitbreidingsmodule voor optionele aanvullingen (FEM)

Opties

Montagevarianten

aan de latei, zelfdragend of boven het plafond

ÎÎ Record Automatische Deuren B.V.
info@recordbv.nl – www.recordbv.nl
12 / 2017 – technische modificaties voorbehouden.

ÎÎ Hoofdvestiging Maartensdijk
Industrieweg 22 D – 3738 JX Maartensdijk – Tel.: +31 (0)85 902 33 33
ÎÎ Vestiging Doorwerth
Cardanuslaan 30 – 6865 HK Doorwerth – Tel.: +31 (0)26 339 97 77
ÎÎ Vestiging Oosterhout
Houtduifstraat 6 – 4901 BP Oosterhout – Tel.: +31 (0)162 44 77 20
ÎÎ Vestiging Zevenhuizen
Swanlaweg 2 – 2761 BC Zevenhuizen – Tel.: +31 (0)85 902 34 44
Headquartered in Switzerland, the record group sells its products and services across the globe and is
directly present with subsidiaries in many countries.
Global sales and service contacts: www.record.group/countries
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