
Pánikvasalatos automata ajtó

manusa

Maximális biztonság és
elegencia.

Az összes ajtó típus közül, ez az egyetlen ami kombinálja az intenzív

használatot a biztonsággal és vészhelyzet esetén a legmegfelelőbb

menekülési útvonallal. Kifejezetten ajánlott középületekbe,

repülőterekre, vonatállomásokra, bevásárálóközpontokba, kórházakba,

ahol a széles nyílás is elengedhetetlen.

Pánikvasalatos automata ajtó
A tökéletes megoldás, ahol számít a biztonság



Pánikavasalatos automata ajtó

Egy vagy két ellentétes irányba nyíló szárnyból áll.
Nagy átjárható szélességgel biztosítja a gyorsabb
áthaladást.

Vészhelyzet esetén nem csak a nyíló de a fix szárnyak is
"kilökhetők" a helyükről, ezzel biztosítva a legnagyobb területet a
meneküléshez.

Az ajtó aktiválásához használt operátoregység a szárnyakat a
leggyorsabb sebességgel nyitja, és zökkenőmentesen működteti.
Ez a típusú ajtó nagyon kényelmes a nagy forgalmú ajtókhoz, vagy
azokban a középületekben, ahol a biztonság elengedhetetlen, és
vészhelyzet esetén gyors evakuálásra van szükség.

A fix és a mozgó szárnyakban alkalmazott pánikvasalatos rendszer
fejlett koncepciója alkalmazkodik bármilyen mérethez vagy
követelményhez.

Lehetőség nyílik személyre szabni az ajtót érzékelő, vezérlő és
aktiváló eszközeink széles választékával. Vagy csatlakoztassa az
épület összes ajtaját laptophoz vagy számítógéphez távoli
vezérlés céljából.

Nagy forgalmú helyekre

Pánikvasalatos kialakítás

Elegáns és stílusos

Csendes, erőteljes és
zökkenőmentes működés
A piacon elérhető leggyorsabb nyitási
sebesség

Számtalan kiegészítő

BMS vagy riasztó rendszerhez
csatlakoztatható

Távoli vezérlés lehetősége

Szárny típusok

manusa
44 mm-es keret (S44)



Alap felszereltség        Opcionális

Tanusítványok:

Felületkezelés

Programkapcsolók

Kulcsos programkapcsoló (4 működési mód)

Optima  (6 mód + pataméterek + hibák)                       

Távadó  (IR ugrókóddal)

Interface (I/O)

Interface zsiliphez

"ManuLink" szoftver: távoli vezérlés

I. Porszórás. Bármilyen RAL színre                                          III. AISI 314 és AISI 316 rozsdamentes acél    

II. 21µ eloxálás IV. Egyéb felületkezelés kérésre

Kiegészítők

Akkumulátor (nyitás/zárás)

Mechanikus vészkioldó

Fotocella                          

Automata zár

Manuális padlózár

Vésznyomógomb

Kulcsos kapcsoló

Hangjelzés

Érzékelők

    Radar

Infravörös érzékelők

Érintésmentes IR kapcsoló

Billentyűzár

Kártyaolvasó

"Gyógyszertári" nyitás

Nyomógomb

Állítható paraméterek

Öntanulás

Nyitási sebesség

Zárási sebesség

Zárási erő
Nyitvatartási idő

Automata zár aktiválás késleltés

Radar érzékenység

Hibaüzenetek a kijelzőn

Szerkezet

     Tartóláb

Alumínium erősítő profil

Biztonsági alsó megvezetősín

Garancia

1 év garancia

5 év garancia motorra



manusa

Viszonteladó

Pánikvasalatos automata ajtó

Kétszárnyú

Igen - állítható

1 vagy 2

180x180 mm

225x180 mm

6000 mm

3000 mm

6000 mm

2200 mm

900 mm

2400 mm

2x90 Kg

180x180 mm

225x180 mm

2900 mm

2500 mm

2900 mm

1100 mm

700 mm

2400 mm

1x120 Kg

50 - 100 cm/mp

100 - 200 cm/mp

15 - 40 cm/mp

40 N - 150 N

2.0 m/mp2

Igen

50 - 100 cm/mp

--

15 - 40 cm/mp

40 N - 150 N

2.0 m/mp2

Igen

230v 50-60Hz±15%

110v 50-60Hz±20%

2xAC 3 fázisú

VV-VF

265 W

4A

-20ºC - 65ºC

1x24v DC 700mA

230v 50-60Hz±15%

110v 50-60Hz±20%

2xAC 3 fázisú

VV-VF

210 W

4A

-20ºC - 65ºC

1x24v DC 700mA
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Egyszárnyú

Belső

Külső

Tiszta
nyílásszélesség

AT(Min)=(2xPL)+100
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Méretek     Technikai specifikáció

Mechanikus jellemzők

Operátor egység méretei

Operátor egység mérete erősítő profillal

Operátor egység maximális hossza

Operátor egység maximális hossza öntartással

Maximális hossz öntartással, erősítő profillal 

Maximális nyílás szélesség

Minimális nyílás szélesség

Maximális nyílás magasság                           

Szárnyak maximális súlya (bi-part)

Szabvány áramellátás

Opcionális áramellátás

Motorok típusa és száma

Inverter technológia                                

Működés közbeni energia fogyasztás

Biztosíték

Ideális működési hőmérséklet         

Újratölthető akkumulátor

Igen - állítható

1 vagy 2

Biztonsági megállás/visszanyitás 

Fotocella

Biztonság

Európai szabványok prEN 12650

Alacsony feszültség                                                 73/23/CEE

Elektromágneses összeférhetőség (EMC)               89/336/CEE (AS 4251.1)

Építési termékek megfelelőssége                            89/106/CEE

Gépek biztonsága                   89/392/CEE - 91/368/CEE - 93/44/CEE

Nyitási sebesség szárnyanként, állítható

Relatív nyitási sebesség, szárnyanként

Zárási sebesség szárnyanként, állítható

Zárási erő, állítható

Gyorsulás

Egymástól függetlenül állítható erő és sebesség

Ka-Pu Kft
1037 Budapest, Zeyk Domokos utca 17.
+36-1/250-6868
ajanlat@ka-pu.hu - www.ka-pu.hu


