Svingdørsåbner
ASSA ABLOY SW300

Tekniske specifikationer
Strømforsyning

100-240 VAC +10/-15 %,
50/60 Hz,
hovedsikring maks. 10 A
(bygningsinstallation)

Strømforbrug

Maks. 300 W

Hjælpespænding

24 V DC, maks. 700 mA

Overvåget batteri-backupenhed

24 V DC

Elektromekanisk
låsetilslutning

12 V DC maks. 1200 mA eller
24 V DC maks. 600 mA

Omgivende temperatur

-20 °C til +45 °C

Relativ fugtighed (ikke-kondenserende)

95%

Anbefalet maks. dørvægt og dørbredde
Inerti J = Dørvægt x (dørbredde)²/3
PUSH = 140 kgm², PULL = 80 kgm²
Beskyttelsesklasse: IP20 - Monteres indvendigt eller
udvendigt med passende vejrbeskyttelse

ASSA ABLOY SW300 svingdørsåbner er
det perfekte valg, hvor pålidelig funktion
og uovertruffen sikkerhed og et tiltalende slankt look er af særlig vigtighed.
Energieffektivitet
ASSA ABLOYs automatiske dørsystemer er af natur
bæredygtige og automatisk bekvemmelige, fordi
de sikrer, at åbning kun sker, når der er brug for
passage, så unødvendig luftindtrængning undgås
og klimazoner holdes adskilt. Den innovative
elektronik i ASSA ABLOY SW300 sikrer minimalt
energiforbrug for optimal dørfunktion.
Sikkerhed
ASSA ABLOY SW300 er sikker i brug for alle
uanset alder og fysiske evner. I tilfælde af en
forhindring i form af en person eller genstand
sikrer forhindringsstyringen stop ved standsning
og tilbagekørsel. Endvidere er ASSA ABLOY SW300
svingdørsåbneren i fuld overensstemmelse med
europæiske standarder og brandgodkendt, og det
gør den ideel til oprettelse og vedligeholdelse af
sikkerhed, røg- og brandzoner.

ASSA ABLOY SW300 er i overensstemmelse med:
- E N 16005
- E N 60335-2-103
- I EC 60335-1
- I EC 60335-2-103
- E N 1634-1
- E N 1158 (Push 4-7, Pull 4-6)
- DIN 18263-4 (Push 4-7, Pull 4-6)
- E N 1154 (Push 4-7, Pull 4-6)
- E N 1155 (Push 4-7, Pull 4-6)

Bekvemmelighed
En indgang udstyret med en ASSA ABLOY SW300
døråbner er altid tilgængelig på grund af batteribackup. ASSA ABLOY SW300 overvåger også
batteriets ladetilstand og funktion og afgiver et
elektronisk signal, hvis det ikke fungerer korrekt og
trænger til udskiftning.
Døråbneren er virkelig driftssikker under alle
vejrhold, da den ikke bliver påvirket af staktryk
og vindbelastning ved åbning og/eller lukning.
Endvidere er ASSA ABLOY SW300 af hensyn
til din bekvemmelighed, sikkerhed og hurtige
udgang nem at åbne manuelt på trods af udvidet
lukkemoment, fordi følerregistrering sikrer
det lavest mulige manuelle åbningsmoment.
I tillæg til standard versionen, er der en
dobbeltvirkende funktion med mulighed for
manuel åbning i begge retninger med automatisk
reset.
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Æstetik
Den 70 mm slanke ASSA ABLOY SW300 svingdør
kræver minimal plads samtidig med, at den sikrer
maksimal funktion. Endvidere fungerer dørsystemet
imponerende lydløst på trods af dets forbløffende
evne til at håndtere tunge døre på op til 250 kg.
ASSA ABLOY SW300 kan eftermonteres på
eksisterende døre og derved holde det samlede
dørsystems design og miljøet æstetisk intakt.

Standardudstyr
Kåbe - naturanodiseret aluminium, andre lakeringer er
mulige
Dimensioner	-Længde 840 mm
- højde 70 mm
- dybde 148 mm
Kontrolenhed CU-300 med EXU-SI og EXU-SA
inkluderet - med mulighed for at forbinde manuel og
automatiske aktiveringsenheder, positionsvælgere,
ellåse, overvågningssensorer, batteri, åben/lukke etc.
Push & go
Power assist

Tilbehør og valgmuligheder
Programvælgere
Synkroniseringskabel – Anvendes på dobbeltdøre til valg
af åbnings- og lukkerækkefølge
Batteri-backupmodul
Koordinationsenhed
Manuelle og automatiske aktiveringsenheder
Impuls- og tilstedeværelsesregistreringsfølere
Brandsæt
Armsystemer PUSH og PULL
Fingerbeskyttelsesanordninger
Dobbeltvirkende

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
Mail: info.dk.entrance@assaabloy.com
assaabloyentrance.dk

ASSA ABLOY som ord og logo er varemærker, der tilhører ASSA ABLOY Group.
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Sikkerhed
ASSA ABLOY SW300’s intelligente låsefunktioner
er designet til at give dig fred i sindet. Dobbeltdøre
for eksempel styres præcist for at forhindre
klemning og øge sikkerheden. ASSA ABLOY SW300
døråbneren kan også registrere, når døren ikke
er lukket fuldstændigt, og den vil få døren til at
åbne igen og lukke fuldstændigt selv under stor
vindbelastning og staktryk.

