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GilGen SRM 
kuRvet SkydedøRSSySteM

Æstetisk og kreativt design kombineret med 
maksimal komfort og funktionalitet 

Sofistikeret æstetik
Gilgens kurvede skydedøre giver  
indgangen elegance, som passer særligt 
godt til en kurvet facade.
 
Effektiv udnyttelse af plads
takket være den buede form får du en 
praktisk løsning til steder, hvor der ikke 
er meget plads.

Mange designmuligheder
konvekse eller konkave former i alle 
ønskede bøjningsradiuser giver ikke kun 
designfrihed, men garenterer også et 
harmonisk resultat i forhold til den øvrige 
arkitektur.

Komfort og sikkerhed
Gennemtestede moduler garenterer 
maksimal brugerkomfort og stor grad af 
tilgængelighed. SRM er derfor perfekt til 
nødudgange og flugtveje.

Funktionel og brugervenlig
vores omfattende sortiment af funktionelle 
egenskaber samt kontrol og sikkerheds-
elementer, der er udvalgte til at matche 
alle situationer, garanterer kundeorien-
terede løsninger.

Gilgens buede skydedørssystem SRM 
integreres problemfrit i ethvert  
arkitektonisk design.
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SRM Gilgen buet skydedørssystem til en bred vifte af designløsninger

Specifikationer 

Standard radius  min. 1000 mm

Fri åbning  min. 900 mm

Fri højde  op til 2500 mm

Automatikenhed  konveks 200 x 250 mm (højde x dybde) 

 konkav 200 x 300 mm (højde x dybde)

dørbladsvægt  op til 120 kg

Ruder  lamineret sikkerhedsglas vSG 8/2    

Overfladebehandling  pulverlakeret, anodiseret 

Teknisk data 

Strøm  230 v, 50/60 Hz, 13 A                                       

tilslutningskabel  længde: 4 m 

Strømforbrug  100 W

Statisk drivkraft  max.150 n

temperatur  mellem - 15°C og + 50°C

Funktioner 

Justerbar hastighed 0,5 - 0,7 m/s

kontrolpanel Bedis Ja

Auto-reverse sikkerhedsmekanisme Ja

Sikkerheds stopfunktion Ja

Batteridrevet nøddrift (24 v) valgmulighed

lås valgmulighed

Centrallås ClS valgmulighed, radius min. 1100 mm

nødåbner indvendig / udvendig valgmulighed

Alle typer dørbladssystemer  Mulighed

Redundant konfiguration til  Max. lysbredde 2200 mm, min.  radius 1200 mm 

nødudgange / flugtveje

Konveks installation

Konkav installation

indvendig

indvendig

udvendig

Semicirkulær Segment

indvendig

udvendig

indvendig

udvendig

udvendig

AutomatikIdeel størrelse

konveks  konkav 

Radius (NR) Lysbredde (LW) Radius (NR) Lysbredde (LW) 

1000 mm  1200 mm  1000 mm  1240 mm

1200 mm 1450 mm 1200 mm 1500 mm

1400 mm 1720 mm 1400 mm  1760 mm

1600 mm 1980 mm 1600 mm  2010 mm

1800 mm 2240 mm 1800 mm 2270 mm 

2000 mm 2500 mm 2000 mm 2530 mm 


