Pohon kyvných dveří
Besam SW300 , SW150
ASSA ABLOY Entrance Systems

Optimální pohodlí

Slim, 70mm pohon pro dveře do 250 kg

Besam SW150, pro použití uvnitř budov

Pohony Besam pro křídlové dveře lze dodatečně namontovat i
na stávající manuální či automatické dveře

Společnost ASSA ABLOY Entrance Systems dodává automatické křídlové dveře pro
použití zvenku i uvnitř budov. Besam SW300 a Besam SW150 jsou ideální pohony
pro využití ve zdravotnictví, v obytné zástavbě a kancelářských budovách, kde je
kladen zvláštní důraz na snadný přístup, spolehlivý výkon a vynikající úroveň
bezpečnosti.
Atraktivní vzhled se štíhlou 70mm konstrukcí
Působivě tichý provoz i přes schopnost zvládat těžké dveře
Vysoká úroveň inteligence s rozsáhlými funkcemi pro křídlové dveře
Spolehlivá činnost s plným výkonem i v nízkoenergetickém provozu
Automaticky omezujte spotřebu energie
Vyhovuje mezinárodním bezpečnostním normám
Vždy k dispozici
S mimořádně kompaktním pohonem Besam SW300
budou vaše vstupy vždy funkční. Při otevírání a zavírání
nedochází k ovlivnění komínovým efektem ani zatížením větrem a zařízení tak pracuje spolehlivě za všech
povětrnostních podmínek.
Pohon Besam SW150 je ideální volbou pro vnitřní vstupy, kde není předběžnou podmínkou zavírací pružina.
Další výhodou je skutečnost, že pohon Besam SW300
není při otevírání a zavírání ovlivňován komínovým
efektem.
K zajištění pohodlí, bezpečnosti a rychlého vycházení
umožňují pohony i manuální otevírání. Kromě standardní verze existuje i model Besam SW300 DA umožňující dvoučinný provoz: manuální otevírání v obou
směrech s automatickým resetováním.

Upřednostnění bezpečnosti
Pohony Besam SW300 a Besam SW150 jsou bezpečné
pro všechny uživatele bez ohledu na věk či fyzickou
způsobilost. V případě výskytu překážky v podobě
osoby či objektu se systém kontroly pohonu postará
o zastavení při zadržení a aktivaci zpětného chodu
dveří.
Pohony Besam SW300 a Besam SW150 vyhovují evropským bezpečnostním normám. Besam SW300 má
protipožární schválení, takže je ideální pro protipožární
dveře, únikové cesty a odvádění kouře.
Pro vysoce výkonné křídlové dveře u nových i stávajících realizací nabízí společnost ASSA ABLOY Entrance
Systems další bezpečnostní doplňky, jež lze při použití
pohonů Besam SW300 a Besam SW150 aplikovat.

ASSA ABLOY, Besam, Crawford, Megadoor a Albany jsou ve své slovní formě či v podobě logogramů příklady ochranných
známek vlastněných společností ASSA ABLOY Entrance Systems nebo společnostmi v rámci skupiny ASSA ABLOY Group.

Vynikající výkon

Dvoučinný provoz umožňuje manuální otevírání v obou
směrech s automatickým resetováním

Pravidelná údržba optimalizuje výkon vašich vstupů

Atraktivní a překvapivě tiché
Štíhlé pohony Besam SW300 a SW150 vyžadují k maximálnímu výkonu jen minimum prostoru. Lze je dodatečně namontovat na stávající manuální i automatické
dveře při zachování estetiky celku dveřního systému i
daného prostředí.
Pohony Besam SW300 a Besam SW150 pracují překvapivě tiše. Besam SW300 je výkonné zařízení zvládající
dveře až do hmotnosti 250 kg.
Optimalizováno pro energetické úspory
Automatizované dveře jsou přirozeně udržitelné, neboť se otevírají prakticky pouze v případě potřeby.
Minimalizují zbytečné pronikání vzduchu a uchovají
oddělenost klimatických zón se zajištěním co nejbezpečnějšího vcházení a vycházení.

Podpora a poradenství v průběhu celého stavebního projektu

Navrženo pro bezpečnost
Pohon Besam SW300 vám díky svým inteligentním zamykacím funkcím zajistí pohodu a klid. Při instalaci na
dvojité křídlové dveře s polodrážkou (v zavřené poloze
se překrývají) pohon dveře zavírá ve správném pořadí,
což zajistí jejich řádné dolehnutí a umožní zamknutí.
Dvoukřídlé dveře jsou vždy precizně kontrolovány k
dosažení zvýšené bezpečnosti a zamezení zaseknutí.
Pohon Besam SW300 dokonce pozná, že dveře nejsou
zcela zavřeny. Jestliže k tomu dojde, pohon dveře znovu
otevře a zcela zavře i při velkém zatížení větrem a komínovém efektu.

Inovativní elektronika pohonů Besam SW300 a Besam
SW150 zajišťuje optimální výkon dveří s minimální
spotřebou energie. Spotřeba energie pohonu Besam
SW150 je u přidržení v otevřené poloze téměř nulová,
neboť nemusí překonávat žádný odpor pružiny.

Podpora a poradenství
Máme dostatek nadšení, zkušeností a odborných
znalostí, abychom vás podpořili v projektech
správy vstupů, od zpracování výkresové dokumentace a rozpočtu až po servisní programy
údržby pro celou vaši budovu.

K zajištění pohodlí, úspor energie a co nejdelší životnosti produktu doporučujeme provádět pravidelnou
údržbu. Díky programům údržby společnosti ASSA ABLOY Entrance Systems a konstrukčním prvkům usnadňujícím práci našich profesionálních servisních techniků nebyla údržba nikdy efektivnější.

Společnost ASSA ABLOY Entrance Systems je čelním dodavatelem automatizovaných vstupních řešení pro efektivní tok zboží a pohyb osob. S našimi
celosvětově uznávanými výrobky značek Besam, Crawford, Megadoor a Albany
nabízíme produkty a služby určené k uspokojení potřeb koncových uživatelů s
bezpečným, pohodlným a udržitelným provozem.
ASSA ABLOY Entrance Systems je jednou z divizí společnosti ASSA ABLOY.
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Technická data mohou být změněna i bez předchozího upozornění.
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Sledujte nás:

Do vyhledávacího pole
informačních kanálů zadejte
ASSA ABLOY Entrance.

