Karruseldør helt i glas
ASSA ABLOY RD300

ASSA ABLOY Entrance Systems smukke 3- eller 4-fløjede karruseldøre helt i glas er
kronjuvelerne inden for vores portefølje af energibesparende indgangsløsninger og et
højteknologisk mesterstykke for enhver bygning
Det smukke ved en grøn indgang
Med ASSA ABLOY RD300 karruseldør bliver
dit indendørsklima beskyttet mod uønsket
luftinfiltrering, og sætter dig i stand til at styre dit
energiforbrug uden at gå på kompromis med en
indbydende luksuriøs indgang.
Da karruseldøre altid er åbne, og alligevel altid
lukkede, er der ikke noget at sige til, at der altid
refereres til dem som ”De grønne maskiner”. Det,
du bruger på en ny imponerende indgang, sparer
du i energiomkostninger på grund af optimal
adskillelse af klimazoner.
Smuk indefra og ud
Fra design til montering og betjening repræsenterer
vores karruseldøre helt i glas skønhed indefra og
ud.

Tekniske specifikationer
Strømforsyning

230 V, 50 Hz,
hovedsikring maks.
10 AT,
100-120 V, 50/60 Hz,
hovedsikring maks.16
AT

Strømforbrug
Standarddrivmodul

200 W/hvilende 30 W

Maks. understøtning

400 W/hvilende 30 W

Enestående bekvemmelighed
Karruseldørene helt i glas fås i en række forskellige
diametre, der sikrer optimal bekvemmelighed for
medarbejdere, kunder og gæster, der medbringer
varer eller bagage. Og de er i overensstemmelse
med vores omdømme som markedsførende inden
for sikkerhed på en naturlig måde.
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Servicevenlighed
Dette unikke og førende styresystem blev
udviklet uden at gå på kompromis med design
og funktion. Systemet sikrer laveste drifts- og
vedligeholdelsesomkostninger og samtidig højeste
sikkerhed og bedste ydelse.
Optimering af monteringstid og vedligeholdelse:
	
ASSA ABLOY RD300 er forsynet med en
programvælger med adgangskode til betjening
af døren
Automatisk systemkontrol efter montering
	Hurtig og sikker justering og indledende
opsætning af alle sikkerhedszoner og
hastighedsindstillinger
Selvkontrollerende sikkerhedssystemer
Automatisk visning af serviceintervaller
	Automatisk hændelseslog
Automatisk diagnosticering

Sikkerhed
Dørsortimentet helt i glas har brugersikkerhed som
sin førsteprioritet.
	For at forebygge personskader er cylinderkanter
udstyret med bløde sikkerhedslister
	Hvis en forhindring umuliggør dørens rotation
(modstanden er højere end den forindstillede
værdi), bliver rotationen standset
	Vandrette sikkerhedskontakter på de roterende
døre
Hastighedsstyring
	Avancerede følere af hensyn til sikkerhed,
aktivering og komfort
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Design
Design er mere, end man kan se med det blotte øje.
Design kan også være lig med bekvemmelighed
og komfort, for eksempel hvad angår fleksibilitet
i forbindelse med konfigureringer og æstetik, der
opfylder dine behov og bygningens design. Design
kan også understøtte servicevenlighed ved at gøre
det enkelt.
	
ASSA ABLOY RD300 fås i flere størrelser med
fleksibel gennemgangshøjde
	Drivmekanismen i gulvet sikrer optimal æstetik
og minimal støj
	Designet til minimal gulvklargøring og nem
vedligeholdelse
	Ophængte natsikkerhedsdøre giver optimal
æstetik
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Sikkerhed
Lad dig ikke snyde af luksuriøst look og
fornemmelse - ASSA ABLOY RD300 har
bygningssikkerhed indbygget i sit design.
	Forstærkning og glas i hele karruseldøren
	Adgangsniveauer og adgangskodebeskyttet
brugergrænseflade på programstyringsmodul
Valgfrie manuelle natsikkerhedsdøre
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Standardudstyr

Tilbehør og valgmuligheder

Automatisk drev

Pulverlakeret overflade

Indbygget styremodul under gulvet

Rustfri stålbeklædning

Lodrette sikkerhedskontakter

Mekanisk lås

Glasvæg

Elektromekanisk lås

8+8 mm klart lamineret

Glasdørblade
15 mm hærdet glas (2600 mm < HI ≤ 3000 mm)
12 mm hærdet glas (HI ≤ 2600 mm)

Natsikkerhedsdøre (NSD), manuelle

Glasloft 8+8 mm lamineret glas

Ikke-standard gennemgangshøjde (2200 - 3000 mm)

Dørsektioner fremstillet af aluminiumprofiler

Trykknap til handicappede

ASSA ABLOY aktivatorer

Ekstra overvågningsudstyr på den roterende del.

Facadebånd, standardhøjde 60 mm

Indbygget sensor

Nødstop (indvendig)

Nødstop (udvendig)

Mekanisk lås på NSD

Grundring for ufærdigt gulv

Dette udstyr skal installeres, regelmæssigt efterses, vedligeholdes og serviceres af uddannet og bemyndiget personale.
Forebyggende vedligeholdelsesplaner anbefales kraftigt for at sikre korrekt og sikker funktion. Tal med din ASSA ABLOY
Entrance Systems leverandør for at få mere at vide om vores servicetilbud!

ASSA ABLOY Entrance Systems
Tlf: (+45)70 22 82 80 og (+45)44 53 70 80
info.dk.entrance@assaabloy.com
assaabloyentrance.dk

ASSA ABLOY som ord og logo er varemærker, der tilhører ASSA ABLOY Group.
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