Pohon posuvných dveří
ASSA ABLOY SL500

Technické specifikace
Rozměry pohonu

150 mm × 123 mm
(výška × hloubka)

Zdroj napájení

100–240 V st. ±10 %
50/60 Hz

Příkon

max. 250 W

Maximální doporučená hmotnost dveří
ASSA ABLOY SL500-2 bez systému nouzového otevření
200 kg/dveřní křídlo
ASSA ABLOY SL500-2 se systémem nouzového otevření
100 kg/dveřní křídlo
ASSA ABLOY SL500-1 bez systému nouzového otevření
240 kg
ASSA ABLOY SL500-1 se systémem nouzového otevření
100 kg
Světlá šířka při otevření (COW)
ASSA ABLOY SL500-2 1000–3000 mm (oboustranné)
ASSA ABLOY SL500-1
800–3000 mm (jednostranné)
Pro více informací kontaktujte místního obchodního
zástupce

Modulární posuvné dveře ASSA ABLOY
SL500 umožňují modernizaci a přidávání
funkcí ve chvíli, kdy si rozvoj vašeho
podnikání takový zásah vyžádá.
Ekologický aspekt
Můžete si být jisti, že váš průchod zvládne pohyb
osob s minimálním dopadem na životní prostředí.
Ke zlepšení udržitelnosti vašeho vstupu vám
můžeme nabídnout různá řešení, například:
dodatečné těsnění (ASSA ABLOY TightSeal),
ekologický režim pohonu, inteligentní šířku
otevírání podle provozu, vnitřní a vnější vzduchové
uzávěry dveří, nastavení časovače atd.
Bezpečnost je na prvním místě
K zajištění bezpečného průchodu mezi zavírajícími se
dveřmi přejdou dveře při detekci překážky do režimu
obráceného pohybu a pak se začnou znovu pomalu
zavírat a zjišťovat, zda byla překážka odstraněna.
Při detekci překážky během otevírání nebo mezi
otevírajícími se dveřmi a okolními stěnami či
vnitřním kováním se dveře okamžitě zastaví a po
prodlevě zavřou. Rychlost a sílu dveří lze přizpůsobit
k optimalizaci bezpečnosti. Pro ideální bezpečnost
a pohodlí uživatele použijte monitorovaný systém
detekce přítomnosti ASSA ABLOY.

Rychlost otevírání
a zavírání proměnlivá,

až do 1,7 m/s (2 křídla)

Doba přidržení otevření

0–60 s

Teplota okolí

–20 až +50 °C

Relativní vlhkost
(bez kondenzace)

max. 85 %

Zabezpečení
Dodáním nejrůznějších funkcí zvolte úroveň
zabezpečení. Nezvaní hosté nejsou pro dveře
ASSA ABLOY SL500 díky využití různých zamykacích
zařízení žádný problém. Volič provozního režimu
lze nastavit podle potřeb zabezpečení za provozu
i po skončení pracovní doby. Další zvýšení
zabezpečení přinášejí funkce provázání.
Servis a údržba pro vaše pohodlí
Předcházejte poruchám využíváním signalizace
údržby a automatizované diagnostiky nebo
údržbu svěřte do naší péče prostřednictvím
přizpůsobených programů údržby společnosti
ASSA ABLOY Entrance Systems.

assaabloyentrance.com
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Univerzální a přizpůsobitelný
Systém řady ASSA ABLOY SL500 lze přizpůsobit
vašim technickým požadavkům i rozpočtu. Díky
svým modulárním vlastnostem zajistí špičkovou
všestrannost a aktualizace. Pohon vám spolu
s naší širokou nabídkou různých dveřních systémů
umožní vytvářet přitažlivé vstupy, jež budou
dokonale odpovídat vašemu podnikání i stupni
provozu.
Modely
ASSA ABLOY SL500-2 – dvě křídla, oboustranné, se
systémem či bez systému nouzového otevření
ASSA ABLOY SL500-R/L – jedno křídlo,
jednostranné, pravé či levé, se systémem či bez
systému nouzového otevření

= světlá šířka při otevření
= délka krytu

Standardní vybavení
Kryt: čistě eloxovaný hliník
Nosný profil s převodem
Elektronická řídicí jednotka s konektory a přívodem
napájení

Příslušenství a volitelné součásti
Kryt: Další možnosti eloxování nebo lakování v barvách
vzorníku RAL
Dveřní adaptér pro dveře do tloušťky 65 mm od jiných
dodavatelů
Šířka otevření v závislosti na provozu
Synchronizace dvou pohonů
Voliče provozního režimu
Nouzová elektronická otevírací nebo zavírací jednotka
Dveře s nouzovým otevíráním
Nouzové tlačítko
Snímače pohybu a přítomnosti ASSA ABLOY
Elektrická zamykací zařízení
synchronizace pohonů
klíčový spínač
Automatické dveřní systémy ASSA ABLOY

Instalaci, pravidelnou kontrolu, údržbu a opravy tohoto zařízení musí provádět školený a oprávněný personál. Pro zajištění
správné funkce a bezpečného provozu doporučujeme zavést plány preventivní údržby. Jestliže se chcete dozvědět více
informací o našich servisních nabídkách, obraťte se na zástupce společnosti ASSA ABLOY Entrance Systems!

ASSA ABLOY Entrance Systems
Phone: +420 286 001 560
info.cz.entrance@assaabloy.com
assaabloyentrance.cz

ASSA ABLOY je ve své slovní formě a v podobě loga ochrannou známkou
vlastněnou skupinou ASSA ABLOY Group.
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