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Schuifdeuren op volle zee: 
PrimeTec met IP65-bescherming 

De dagelĳkse sleur achter zich kunnen laten en in een drĳvend luxehotel 
verre landen ontdekken: dat maakt cruises zo fascinerend. Een Amerikaanse 
rederĳ wil zĳn passagiers een unieke atmosfeer bieden en heeft bĳzonder 
hoge eisen voor de inrichting van het interieur van zĳn schepen. Voor een 
comfortabel verblĳf en onbelemmerd zicht bouwde onze klant Metalgate 
automatische glazen schuifdeuren in één van de luxe cruiseschepen. 
Metalgate is een Italiaanse installateur en dienstverlener voor deuren, 
poorten en ramen in verschillende toepassingen. Bovendien is Metalgate 
de officiële handelspartner van Tormax in Italië. Voor dit project was er 
een sensoroplossing nodig die geschikt is voor de zware omgevingsom-
standigheden en de hoge eisen van de klant voor het design.

Klant
Metalgate s.n.c.

Stad, land
Porto San Giorgio (FM), Italië

Marktsegment
Deur

Toepassing
Schuifdeur

Producten
•  PrimeTec B
•  PrimeScan B
•  Plafondinbouwset PTIS IP65

Normen
 EN 16005

Inbedrijfstelling
Juli 2016
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De beginsituatie
Cruiseschepen worden constant blootgesteld 
aan extreme weersomstandigheden. Regen, 
wind, zout water en sterke zonnestralen stellen 
de gebruikte materialen voortdurend zwaar op 
de proef. Daarom worden buitenwanden 
regelmatig gereinigd om snelle corrosie door het 
contact met zeewater te vermĳden. Tĳdens zĳn 
eerste reis kwam het op dit schip jammer 
genoeg vaker voor dat het water van de reinigin-
gen zich in de sensorbehuizingen verzamelde. 
Hierdoor vielen regelmatig apparaten uit. 
Onze klant Metalgate moest vaak uitgebreid 
onderhoud uitvoeren om de defecte apparaten 
opnieuw te vervangen.

De uitdagingen van het project
•  Betere dichtheid van de behuizing moet het 

binnendringenvan water vermijden.
•  Binnendringend water mag zich niet in de 

behuizing kunnen verzamelen.
•  Sensoren moeten door corrosiebescherming 

optimaal zijn aangepast aan de weersom-
standigheden.

•  Aantal onderhoudsinterventies moeten 
worden gereduceerd.

•  Automatische schuifdeuren moeten veilig en 
naadloos worden bediend.
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Voordelen voor de klant
•  In twee jaar zo goed als geen producten die 

door binnendringend water zijn uitgevallen 
•  Inbouwmodules voor deursensoren die besten-

dig zijn tegen waterstralen conform IP65
•  Het water dat tijdens de reiniging binnen-

dringt, kan meteen weglopen
•  UV-bestendige kunststof en roestvrijstalen 

schroeven garanderen een hoge levensduur 
•  Betrouwbaar openen van automatische 

schuifdeuren met radartechnologie
•  Veilige bewaking van hoofd- en nevensluit-

randen door actief infrarood-gordijn
•  Onopvallende integratie van de apparaten 

door inbouw in het plafond

Inbouwmodules voor deursensoren die bestendig zĳn tegen 
waterstralen, kunnen onopvallend worden geïntegreerd.

De oplossing
In nauwe samenwerking met de klant heeft 
BBC Bircher Smart Access het plafondintegratie-
set PTIS voor de combisensor PrimeTec en 
de actiefinfraroodmelder PrimeScan verder 
uitgewerkt. Vervolgens deelden de ontwerpers 
de binnenruimte van de PTIS-integratiemodule 
op in twee kamers. Een nieuw geïntegreerd 
labyrint-frame dicht de binnenste kamer af tegen 
waterstralen uit elke richting en voldoet zo aan 
de beschermingsklasse IP65. Als tweede stap 
kreeg het deksel van de nieuwe IP65-versie 
zes openingen. Door deze openingen kan het 
water dat bĳ de reiniging in de buitenkamer is 
binnengedrongen, ongehinderd weglopen. 
Bovendien is het deksel gemaakt van een 
UV-bestendige kunststof zodat de witte frontaf-
dekking ook onder sterk zonlicht er lang mooi 
uitziet. Om de corrosie te vermĳden levert 
BBC Bircher de integratiesset PTIS IP65 met 
roestvrĳstalen schroeven. Met deze oplossing 
zorgde BBC Bircher ervoor dat de onderhoudsin-
terventies van zĳn klant Metalgate duidelĳk 
gereduceerd werden en voldeed het bovendien 
aan de hoge eisen die de rederĳ voor het 
design stelde.

�   Buitenkamer
�   Binnenkamer
�   Labyrint-frame
�   Openingen


