Opgradering´s kit
ASSA ABLOY M Aktivator
Hurtigporte
ASSA ABLOY Entrance Systems

Øg sikkerheden af jeres hurtigporte med
moderne aktivatorer
Vigtigste
fordel

Sikkerhed

Brug af forskellige aktivatorer giver glimrende
muligheder for at tilpasse portstyringen til betjeningsbehovene og til forskellige brugergrupper.

Nyeste design inden for lysgardiner giver mulighed
for montering flere meter foran porten som yderligere sikkerhed for porten selv.

Efterhånden som de tekniske muligheder og valgmulighederne i sortimentet af aktivatorer udvikler
sig, vil der også ske forandringer i jeres virksomhed, som får indvirkning på jeres portsystemer.
Det er derfor en god idé at overveje anvendelse og
funktionalitet af aktivatorer især for ældre systemer eller for porte i nye anvendelsesområder.

Endnu en moderne valgmulighed er brugen af en
laserscanner, som dækker et stort område foran og
under porten. Med denne løsning opnår I et højt
niveau af sikkerhed af jeres udstyr.
Kontakt os og få mere at vide!

En helt afgørende fordel ved automatiske aktivatorer er reduktionen i antallet af kollisioner, når
porten er i funktion. I dag er det muligt at bruge
radar og infrarøde detektorer, som er samlet i
én anordning. Det tilfredsstiller kravene til en
aktivator ved hjælp af radarfunktionen, mens
sikkerheden varetages af den infrarøde sensors
nærværsdetektering.

assaabloyentrance.dk

Produktsæt til
ASSA ABLOY M
Aktivator

Kombineret IR-detektor og radar

Laserscanner

Lystæppe

Artikelnr.: Navn

Type

Strøm

Installation/
rækkevidde

D4904V0018

Bevægelsesdetektor

alle typer

12-24 V AC/DC / < 2 W

3,5 – 7 m

Bevægelsesdetektion

D4904R0434

Bevægelsesdetektion til lav
montering

alle typer

12-24 V AC/DC / < 2 W

up to 3,5 m

Bevægelsesdetektion

D4904R0523

Kombineret IR-detektor og radar

alle typer

12-24 V AC/DC / < 3,5 W

2,5 – 6 m

Bevægelses- og
nærværsdetektion

D8940R0018

Laserscanner med beslag

alle typer
(intet
spiralkabel,
vindrammer
ved kollision)

10-35 V DC / < 5 W

Variabel

Nærværsdetektion

D4904R0005

Universel IR-fjernbetjening

alle typer

–

–

–

D8540R0030

Lystæppe 0,9 meter med beslag
(galv.)
30 mm. lysstråleafstand

alle typer

15-30 V DC / < 5 W

12 m

Ekstra sikkerhed eller
aktiveringsenhed

D8540R0031

Lystæppe 1,8 meter med beslag
(galv.)
30 mm. lysstråleafstand

alle typer

15-30 V DC / < 5 W

12 m

Ekstra sikkerhed eller
aktiveringsenhed

D8540R0032

Lystæppe 2,7 meter med beslag
(galv.)
30 mm. lysstråleafstand

alle typer

15-30 V DC / < 5 W

12 m

Ekstra sikkerhed eller
aktiveringsenhed

D8540R0174

Lystæppe 1,8 meter med beslag
(galv.)
92 mm. lysstråleafstand

alle typer

12-36 V DC / < 4 W

7m

Ekstra sikkerhed eller
aktiveringsenhed

Anvendelse

ASSA ABLOY Entrance Systems
info.dk.aaes@assaabloy.com
assaabloyentrance.dk

ASSA ABLOY, Besam, Crawford, Megadoor og Albany som ord og logoer er
eksempler på varemærker, der tilhører ASSA ABLOY Entrance Systems eller
selskaber inden for ASSA ABLOY Group.

64 100 350/13/12 /1510

Artikelnumre og
produktbeskrivelse

© ASSA ABLOY Entrance Systems AB

Radar

