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Contact

	 •	Eeen	Spaance	onderneming	met	een	aantal	filialen.

Advies

	 •	Ons	uiterst	vakbekwame	en	toegewijde	commerciële	team	zal	adviseren	en	de	oplossing	bieden	die	het	best	past	bij	de	wensen	van	de	cliënt.

Fabricage op maat en leveringstermijn

	 •		Wij	fabriceren	automatische	deuren,	creëren	systemen,	ontwikkelen	de	techniek	en	passen	de	uitvoering	van	onze	werkzaamheden	aan	uw	wensen	aan.

	 •	De nummer-1 onderneming van Europa op het gebied van leveringstermijnen van aandrijfmechanismen voor deuren,, wat	te	danken	is	aan	ons	fabricagesysteem	

	 		en	de	daarbij	gebruikte	modulaire	eigenschappen	van	ons	product.

Transport naar uw vestigingen

 •	Door onze samenwerking met de Mondragón groep handelen wij onze leveringen op efficiënte wijze af.

Montage en installatie

 •	Eigen hoogopgeleid personeel en een uitgebreid netwerk van erkende installateurs.

 •	Wij verzorgen overal ter wereld scholing voor de montage van apparatuur die verkocht is zonder installatie-optie.

After-sales service, hoogkwalitatieve eigen technische dienst 24 Uur per dag + 31 (0) 10 8909373 

	 •	Onderhoudsteams	die	snel	reageren	op	het	moment	dat	je	ze	nodig	hebt.	

	 •	Adviezen	bij	werkzaamheden,	systeem	van	permanente	educatie	voor	erkende	installateurs,	pechdienst,	onderhoud	van	installaties.

Wereldwijde dekking

ERREKA AUTOMATISCHE DEUREN is	een	van	de	vier	bedrijven	van	Matz-Erreka	S.	Coop.	Deze	coöperatie	maakt	onderdeel	uit	van	de	
Mondragón	groep	(	www.mcc.es)die	één	van	de leidende groepen van Europa	is	met	meer	dan	100.000	werknemers,	11	technologische	
centra,	een	universiteit,	meer	dan	70	internationale	vestigingen,	etc.

ERREKA AUTOMATISCHE DEUREN behoort	tot	de	voornaamste	fabrikanten	in	de	sector.	Het	is	een	onderneming	met	hoge	groeicijfers	
en	heeft	een	commercieel	netwerk	in	Spanje,	met	8	filialen,	in	Mexico	en	Portugal	(met	eigen	filialen)	en	de	rest	van	de	wereld,	waar	
ze	werkt	met	nationale	of	regionale	distributeurs.

Erreka AUTOMATISCHE DEUREN

AUTOMATISCHE DEUREN

www.erreka.com

ERREKA AUTOMATISCHE DEUREN
(MATZ	-	ERREKA,	S.COOP.)

ad
ak

i.c
om

re
f.1

22
01

0

FABRIEK EN HOOFDKANTOOR 

Pol.	Ind.	San	Juan	-	B.	San	Juan,	93
20570	Bergara	(Gipuzkoa)
Spain
Tel.	(+34)	943	76	99	00
Fax	(+34)	943	76	99	01
automaticdoors@matz-erreka.es	

ADVISEUR

Wietse	de	Vries

Stuurboord	14-11
9206	BK	Drachten	
Tel.	+31	(0)	35	71	11	392
Fax	+31	(0)	84	83	88	253
Mob	+31	(0)	6	120	26	175
info@erreka.nl
www.erreka.nl



TECHNISCHE SPECIFICATIES
	 	 EVOLUTION SMART
	 Voeding	 230	vac	 230	vac	-	110	vac

	 Maximumgewicht	per	blad	 250	kg	 125	kg

	 Maximale	breedte	van	het	kozijn		 1400	mm	 1200	mm

	 Maximale	openingshoek	 95º	 95º

	 Vermogen	 75	w	 50	w

	 Sluiten	(IP)	 IP22	 IP22

	 Afmetingen	aandrijfmechanisme	 106	h	x	120	d	x	550	l	 106	h	x	120	d	x	550	l

model	EVOLUTION / SMART
De	 modellen	 EVOLUTION	 en	 SMART	
zijn	 elektromechanische	 systemen	 voor	
openslaande	 deuren.	 Ze	 kunnen	 gebruikt	
worden	 om	 reeds	 bestaande	 openslaande	
deuren	 te	 automatiseren	 of	 voor	 nieuwe	
installaties.	De	belangrijkste	 kenmerken	 zijn	
de	 robuustheid	 en	 het	 stille	 functioneren.	
Ze	kunnen	zowel	binnen	als	buiten	gebruikt	
worden	 voor	 dubbele	 en	 enkele	 deuren;	
de	 mechanismen	 kunnen	 aan	 beide	 zijden	
gemonteerd	 worden,	 aangezien	 ze	 door	
hun	ontwerp	 in	elke	omgeving	aangebracht	
kunnen	worden.

BESCHIKBARE PROFIELEN 
	 ANTIPANIEK	 COMPACT	 FINA	 PINZA	 MORDAZA

TECHNISCHE SPECIFICATIES 
	 	 OPERADOR	1450	 OPERADOR	1850	 OPERADOR	3200	 	
	 Ruimte	doorloop	(1	blad)	 750	-	1150	 950	-	1550	 700	-	3000

	 Ruimte	doorloop	(2	bladen)	 1100	-	2300	 1100	-	3000	 1000	-	3000

	 Maximumgewicht	per	blad	(2	bladen)		 80	+	80	kg	 80	+	80	kg	 80	+	80	kg

	 Maximumgewicht	per	blad	(1	blad)	 120	kg	 120	kg.	 120	kg

	 Openingssnelheid	 0,4	m/s	-	0,7	m/s						 0,4	m/s	-	0,										7	m/s							 0.4	m/s	-	0.7	m/s

	 Sluitsnelheid	 0,2	m/s	-	0,5	m/s													 0,2	m/s	-	0,5	m/s															 0,2	m/s	-	0,5	m/s

	 Maximale	dikte	blad	 50	mm	 50	mm	 50	mm

	 Voeding	 220	v	(enkelfasig)	 220	v	(enkelfasig)	 220	v	(enkelfasig)

	 Maximaal	verbruik	 100	w	 100	w	 100	w

	 Afmetingen	aandrijfmechanisme	 135	x	165	 135	x	165	 135	x	165

model	ERTAIN
De	 schuifdeur	 van	 het	 model	 ERTAIN	
past	 zijn	 prestaties	 aan	 de	 verschillende	
installatiebehoeften.	 Dit	 model	 is	 voor	
situaties	om	intensief	verkeer	aan	te	kunnen	
in	 zowel	 grote	 ruimten	 (supermarkten,	
hotels,	 luchthavens,	 ziekenhuizen...)	 als	
voor	 de	 kleine	 en	 middelgrote	 gebruiker	
(kantoren,	apotheken,	restaurants,	algemene	
verkooppunten...).	 Als	 voornaamste	
kenmerken	 dienen	 genoemd	 te	 worden:	
de	 stille	 manier	 van	 openen	 en	 sluiten,	 de	
dynamische	stabiliteit	en	de	eenvoudige	en	
snelle	installatie.

model	TELESCOPIC
Speciaal	 bedoeld	 voor	 kleine	 ruimten	 waar	
men	 behoefte	 heeft	 aan	 een	 redelijk	 grote	
toegang,	 maar	 waar	 niet	 genoeg	 ruimte	 is	
om	 een	 gewone	 schuifdeur	 te	 installeren.	
Het	model	met	2	deuren	wordt	aanbevolen	
voor	 winkels,	 binnendeuren	 uitkomend	 op	
gangen,	 kantoren,	 etc.	 De	 modellen	 met	 4	
deuren	maken	grote	openingen	mogelijk	en	
worden	 gewoonlijk	 geplaatst	 in	 toonzalen	
voor	auto’s,	grote	winkels,	hotels,	etc.

TECHNISCHE SPECIFICATIES 
	 	 OPERADOR	1450	 OPERADOR	1850	 OPERADOR	3200
	 Ruimte	doorloop	(4	hojas)	 1800	-	2400	 1800	-	3200	 3200	-	3800

	 Ruimte	doorloop	(2	bladen)	 900	-	1200	 1150	-	1600	 1600	-	3000

	 Aximumgewicht	per	blad(4	hojas)	 60	Kg.	 60	Kg.	 60	Kg.

	 Maximumgewicht	per	blad	(2	bladen)	 100	Kg.	 100	Kg.	 100	Kg.

	 Openingssnelheid	 0,4	-	0,9	m/s	 0,4	-	0,9	m/s	 0,4	-	0,9	m/s

	 Sluitsnelheid	 0,2	-	0,5	m/s	 0,2	-	0,5	m/s	 0,2	-	0,5	m/s

	 Maximale	sluitkracht		 150	N	 150	N	 150	N

	 Voeding	 220	v	(50	hz)	 220	v	(50	hz)	 220	v	(50	hz)

	 Verbruik	 200	w	 200	w	 200	w

	 Afmetingen	aandrijfmechanisme	 170	x	235	 170	x	235	 170	x	235

BESCHIKBARE PROFIELEN 
	 COMPACT	 FINA	 PINZA

model	GLOBAL
Het	 bedieningsmechanisme	 GLOBAL	
SYSTEM	 is	 een	 automatisch	 systeem	 van	
hoge	 kwaliteit	 voor	 schuifdeuren.	 Het	
belangrijkste	kenmerk	is	de	flexibiliteit	en	de	
standaardisering.	Met	hetzelfde	mechanisme	
en	met	behulp	van	een	systeem	met	armen	
kan	de	toegang	tot	ruimten	van	verschillende	
afmetingen	 geautomatiseerd	 worden.	 De	
ingebouwde	reductiemotor	heeft	een	groot	
vermogen,	 waardoor	 snelle	 acceleratie	
mogelijk	is,	zelfs	voor	van	zware	deuren.	De	
prestaties	 ervan	 kunnen	 aangepast	 worden	
aan	situaties	en	toegangsconfiguraties	voor	
elk	 soort	 gebouw	 (supermarkten,	 hotels,	
luchthavens,	etc...).

BESCHIKBARE PROFIELEN 
	 ANTIPANIEK	 COMPACT	 FINA	 PINZA	 MORDAZA

  
	 	 OPERADOR	1450	 OPERADOR	1850	 OPERADOR	3200
	 Ruimte	doorloop	(1	blad)	 750	-	1150	 950	-	1550	 700	-	3000
	 Ruimte	doorloop	(2	bladen)	 1100	-	2300	 1100	-	3000	 1000	-	3000
	 Minimale	breedte	blad	(1	blad)	 750	 1000	 600
	 Maximumgewicht	per	blad	(2	bladen)	 120	+	120	Kg	 120	+	120	Kg	 120	+	120	Kg
	 Maximumgewicht	per	blad	(1	blad)	 160	Kg.	 160	Kg.	 160	Kg.
	 Openingssnelheid	 0,4	m/s	-	0,9	m/s	 0,4	m/s	-	0,9	m/s	 0,4	m/s	-	0,9	m/s
	 Sluitsnelheid	 0,2	m/s	-	0,6	m/s	 0,2	m/s	-	0,6	m/s	 0,2	m/s	-	0,6	m/s
	 Maximale	sluitkracht		 150	N	 150	N	 150	N
	 Voeding	 220	v	(enkelfasig)	 220	v	(enkelfasig)	 220	v	(enkelfasig)
	 Maximaal	verbruik	 200	w	 200	w	 200	w
	 Maximale	dikte	blad	 65	mm	 65	mm	 65	mm
	 Afmetingen	aandrijfmechanisme	 160	x	165	 160	x	165	 160	x	165

TECHNISCHE SPECIFICATIES

AUTOMATISCHE	DEUREN

ENKELE VAN ONZE ACCESSOIRES
ERREKA CONTROL SYSTEM

Bij	ERREKA Automatische Deuren	proberen	wij	ons	aan	te	passen	aan	de	wensen	
van	onze	cliënten	door	de	eindgebruiker	een	toegevoegde	waarde	te	bieden	bij	het	
beheer	van	 zijn	geautomatiseerde	 toegangen.	Daarom	en	als	 consequentie	van	
het	innovatieproces	dat	een	strategisch	kernpunt	is	bij	ERREKA,	bieden	wij	u	ERRE-
KA Control System,	een	beheerssysteem	voor	automatische	deuren	waarmee	u	
vanaf	een PC tot wel 100 automatische deuren kunt bedienen.

De	 automatische	 schuifdeuren	 van	ERREKA	verschillen	 van	ande-
re	alternatieven	omdat	het	producten	zijn	met	een	hoge	kwaliteit,	
waarbij	zeer	veel	aandacht	wordt	besteed	aan	zowel	aspecten	die	
door	de	eindgebruiker	gewaardeerd	worden	(zeer	stil,	mooi	ontwerp,	
snel	en	uiterst	nauwkeurig).	En	we	omdat	we	u	een	snelle	en	een-
voudige	installatie	garanderen.	We	hebben	de	beste	leveringstermi-
jnen	van	Europa,	omdat	ons	product	modulair	is,	een	kenmerk	dat	
het	mogelijk	maakt	het	aandrijfmechanisme	ter	plekke	aan	te	pas-
sen	zonder	dat	het	nodig	is	om	vooraf	de	exacte	maten	te	kennen.	
We	 beschikken	 over	 verschillende	 MODELLEN	 DEUREN	 (PINZA,	
MORDAZA,	FINA,	COMPACT,	ANTIPANIEK)	met	verschillende	op-
ties	PROFIELEN,	die	aangepast	kunnen	worden	aan	de	esthetiek,	de	
benodigde	dichtheid	en	het	gebruik	voor	elk	type	toegang.

Externe sleutel Toegangscontrole met vingerafdrukRoestvrijstalen knopNaderingsschakelaar

DEUROPERATORS	voor		DEUREN

Microgolfradar

model	pinza model	compact model	ANTIPANIEK

SCHUIFDEUREN                modellen	 FINA,  MORDAZA, 	PINZA, COMPACT,  ANTIPANIEK

Het	assortiment	KLINIC	dat	bestaat	uit	zowel	
schuifdeuren	 als	 scharnierende	 deuren	 is	
speciaal	ontworpen	om	te	voldoen	aan	hoge	
hygiënisch-sanitaire	normen.	Het	zijn	deuren	
die	 zeer	 nauwkeurig	 sluiten	 en	 gebruikt	
worden	 in	 verschillende	 sectoren,	 maar	 het	
meest	in	operatiekamers.	Door	de	afwerking	
ervan,	de	goede	 sluiting	en	de	kwaliteit	 van	
de	materialen	is	dit	een	automatische	opera-
tiekamerdeur	die	zeer	vaak	aanbevolen	wordt	
door	architecten.

Het	 assortiment	 Draaideuren	 en	 Ge-
bogen	deuren	Erreka	BIRA	 is	gecreëerd	
om	te	voldoen	aan	de	allerhoogste	ei-
sen	op	het	gebied	van	functionaliteit	en	
esthetiek,	 die	 gesteld	 worden	 door	 ar-
chitecten	om	een	gebouw	betrouwbare	
prestaties	 te	 geven	 op	 het	 gebied	 van	
veiligheid,	 energiebesparing	 en	 archi-
tectonische	voortreffelijkheid.

KLINIC DEUREN												modellen		SCHUIFDEUREN, SCHARNIERENDE DEUREN DRAAIDEUREN EN GEBOGEN DEUREN  				modellen		BIRA E22, E23, KRYSTAL E71, C25 Y 50

Kaartlezer Numeriek toetsenbordGehandicaptenknop

Het	 assortiment	 Evolution	 en	 Smart	 met	 een	
behuizing	 van	 het	 aandrijfmechanisme	 aan	 de	
buitenkant	 in	dezelfde	 stijl	 en	vormgeving,	 is	 ge-
creëerd	 om	 aan	 de	 behoefte	 van	 automatisering	
van	 zowel	 reeds	 bestaande	 scharnierende	 deuren	
te	voldoen	als	ook	voor	nieuwe	installatie	in	
ruimten	met	beperkte	afmetingen.
Het	 resultaat	 is	 een	 automatisch	 systeem	 dat	
functioneert	met	 een	volledig	 elektromechanisch	
systeem.	Er	zijn	opties	voor	motorisch	openen	en	
sluiten	of	voor	motorisch	openen	en	 sluiten	met	
een	dranger.	

SCHARNIERENDE DEUREN				modellen		EVOLUTION / SMART

model	Schuifdeuren model	C25	y	50


