Skydedørsåbner
ASSA ABLOY SL521

Tekniske specifikationer
Mål på døråbnere

120 mm x 265 mm
(højde x dybde)

Strømforsyning

100-240 VAC ±10 %
50/60 Hz

Strømforbrug

maks. 250 W

Anbefalet maks. dørvægt
(ikke-flugtvej uden panikmodul)
ASSA ABLOY SL521-2
150 kg/blad
ASSA ABLOY SL521-R/L
150 kg/blad
Anbefalet maks. dørvægt
(flugtvej uden panikmodul)
ASSA ABLOY SL521-2
ASSA ABLOY SL521-R/L

150 kg/blad
50 kg/blad

Til lavenergibevægelse: 75 kg/blad

Den modulopbyggede teleskopskydedør
Besam SL521 muliggør opgraderinger og
ekstraudstyr, når du ønsker at fremme
din forretning
Bæredygtige indgange
Du kan være sikker på, at din indgang falder i dine
kundestrømmes smag og giver dig et positivt
miljømæssigt fodaftryk. For at gøre din indgang
mere bæredygtig, kan vi tilbyde dig forskellige
løsninger som f.eks.: yderligere tætning (Besam
TightSeal), bæredygtig driftstilstand, intelligent
gennemgangsbredde afhængig af trafik,
timerindstillinger og meget mere.
Sikkerhed først og fremmest
For at tillade sikker gennemgang, mens dørene
lukker, kører dørene tilbage, hvis der registreres en
forhindring, og derefter begynder de langsomt at
bevæge sig igen for at kontrollere, om forhindringen
er fjernet. Hvis der registreres en forhindring
under åbning eller mellem døre under åbning og
omgivende vægge eller indvendige beslag, stopper
dørene omgående og lukker derefter igen med en
vis tidsforsinkelse. Dørenes hastighed og lukkekraft
kan tilpasses for at optimere sikkerheden. Brug af
hensyn til optimal sikkerhed og brugerbekvemmelig et
ASSA ABLOY overvågningssystem.

Gennemgangsbredde (COW)
ASSA ABLOY SL521-2
1900 – 4000 mm
ASSA ABLOY SL521-R/L
1100 - 4000 mm
Kontakt den lokale salgsrepræsentant for at få oplyst
andre dimensioner.
Variabel åbne- og
lukkehastighed

op til 1,2 m/sek.

Åbentid

0 – 60 sek.

Omgivende temperatur

-20°C til +50°C

Relativ fugtighed
(ikke-kondenserende)

maks. 85%

for ASSA ABLOY SL521 ved brug af forskellige
låseanordninger. Funktionstilstandsvælgeren kan
indstilles til at opfylde dine sikkerhedsbehov inden
for og uden for åbningstiden. Slusestyringsfunktioner
forbedrer sikkerhedsniveauet yderligere.
Service og vedligeholdelse for din
bekvemmeligheds skyld
Sørg for at være et skridt foran nedbrud via
vedligeholdelsesindikatorer og automatisk
diagnosticering, eller lad os håndtere din
vedligeholdelse via ASSA ABLOY Entrance Systems’
skræddersyede vedligeholdelsesprogrammer.
Panikfunktion
Gør det muligt at skubbe dørbladene og sidepartierne
op manuelt og svinge dem udad i nødstilfælde.
Dette opnås ved at trykke på dørpanelets forkant og
sidepartiet, hvorefter panelerne åbner i flugtretningen.

Sikkerhed
Vælg dit sikkerhedsniveau ved at tilføje forskellige
funktioner. Uønskede gæster er ikke noget problem
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Modeller
ASSA ABLOY SL521-2 - Fire dørblade, dobbeltdøre,
med eller uden panikmodul
ASSA ABLOY SL521-R/L - To dørblade, enkeltskydedør,
åbning til højre eller venstre med eller uden
panikmodul

Standardudstyr

Tilbehør og valgmuligheder
Kappe: Andre anodiserede muligheder eller malet
i RAL-farver
Døradapter til døre med en tykkelse på op til 65 mm fra
andre producenter
Trafikstyret gennemgangsbredde
Synkronisering af to døråbnere
Funktionstilstandsvælgere
Elektronisk nødåbnings- eller -lukningsmodul
Panikmoduldør
Nødknap
ASSA ABLOY bevægelses- og tilstedeværelsesfølere
Elektriske låseanordninger
Slusesystem mellem døråbnere
Nøglekontakt
ASSA ABLOY automatiske dørsystemer
Flugtvej iht.CO48 (Frankrig). I tilfælde af strømsvigt kan
døren åbnes med den indbyggede elastiske snor.

Kappe: blank eloxeret aluminium
Monteringsprofil med transmission
Elektronisk styremodul med “plug-in”-tilslutning
og strømforsyning.

Dette udstyr skal monteres, efterses regelmæssigt, vedligeholdes og serviceres af uddannet og autoriseret personale.
Forebyggende vedligeholdelsesplaner anbefales stærkt for at sikre korrekt og sikker funktion. Tal med din forhandler af
ASSA ABLOY Entrance Systems 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
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Ny generation af åbnere til teleskopdøre
Den modulopbyggede ASSA ABLOY SL521 optimerer
den maksimale åbningsbredde for din automatiserede
indgang. Egner sig til både små og store indgange.
ASSA ABLOY SL521 forbedrer æstetikken af din
automatiserede indgang yderligere, takket være
det innovative lydløse design, der bruger dobbelte
plastikhjul, og den udskiftelige aluminiumsskinne er
gummidæmpet for at reducere støj i døråbneren. Den
er ekstremt robust og kan håndtere op til 4 x 150 kg
for at give maksimal udnyttelse - hvilket sikrer optimal
oppetid, bekvemmelighed og appel til fodgængere.

