Tolóajtó automatika
ASSA ABLOY SL510

Műszaki adatok
Az automatika méretei

100 mm x 198 mm
(magasság x mélység)

Tápfeszültség

100–240 VAC ±10% 50/60
Hz

Teljesítményfelvétel

max. 250 W

Ajánlott maximális ajtósúly
ASSA ABLOY SL510-2 pánikfunkció nélkül 200 kg/
ajtószárny
ASSA ABLOY SL510-2 pánikfunkcióval
100 kg/
ajtószárny
ASSA ABLOY SL510-1 pánikfunkció nélkül 240 kg
ASSA ABLOY SL510-1 pánikfunkcióval
100 kg
Szabad nyílás szélesség (COW)
ASSA ABLOY SL510-2 1000 – 3000 mm (kétfelé nyíló)
ASSA ABLOY SL510-1 800 – 3000 mm (egyfelé nyíló)
Lépjen kapcsolatba a helyi értékesítési kirendeltséggel
egyéb méretekkel kapcsolatosan.

A ASSA ABLOY SL510 tolóajtó-automatika
moduláris felépítése lehetővé teszi az
új funkciókkal és kiegészítőkkel való
bővítést, és ezzel a vállalkozások számára
a későbbi fejlesztéseket.
Fenntartható bejáratok
Felesleges aggódni amiatt, hogy a bejárat
bírja-e majd a személyforgalmat, vagy nem
jár-e nagy környezetterheléssel. A bejárat
fenntarthatóbbá tételéhez különféle megoldások
kínálkoznak, például tökéletesebb tömítés (ASSA
ABLOY TightSeal); fenntartható hajtásmód;
forgalomvezérelt, intelligens nyitásszélesség; belső
és külső légzsilip vagy jól beállított időzítések.
Első a biztonság
A záródó ajtón való biztonságos áthaladás
érdekében az ajtók visszanyitnak, ha mozgásukat
bármi akadályozza, majd kis sebességgel ismét
megpróbálnak zárulni – tesztelve ezzel, hogy
megszűnt-e az akadály. Ha a rendszer nyitás közben
akadályt észlel az ajtószárnyak és a szomszédos falrész
vagy a belső szerelvények találkozása miatt, akkor az
ajtó azonnal megáll, és adott késleltetéssel újra zárul.
Az optimális biztonság érdekében az ajtómozgatás
sebessége és ereje személyre szabható. A legnagyobb

Nyitási és zárási sebesség:
változtatható

max 1,7 m/s (2-szárnyú)

Nyitvamaradási idő

0 – 60 s

Környezeti hőmérséklet

-20°C és +50°C között

Relatív páratartalom
(nem kondenzálódó)

max. 85%

fokú biztonság és felhasználói kényelem érdekében
ajánlott egy monitorozott
ASSA ABLOY jelenlét-érzékelő rendszer használata.
Biztonság
A kívánt biztonsági fokozat különféle funkciók
hozzáadásával választható ki. A nem kívánt
vendégek nem jelentenek problémát a
ASSA ABLOY SL510 esetében, erről különféle
zárak gondoskodnak. A programkapcsolóval
a nyitvatartási időre és a záróra időszakára is
megadhatók a kívánt biztonsági beállítások. Több
automatika működésének összehangolásával
tovább növelhető a biztonság.
Kényelmes megoldás karbantartásra vagy
javításra
A rendszer karbantartásjelzője és automatikus
diagnosztikai funkciói segítenek a meghibásodások
megelőzésében, de az ASSA ABLOY Entrance Systems
egyéni igényekhez igazított karbantartási programjai
minden terhet levesznek a felhasználók válláról.
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Megnyerő külső
A ASSA ABLOY SL510 modellel a mindössze 100
mm magas burkolatnak köszönhetően sikerült
tovább javítani az automata bejárati rendszerek
esztétikáján. Az alig észrevehető, esztétikus
ASSA ABLOY SL510 automatika csúcsminőségű
programkapcsolóival, csendes és egyenletes
működésével nemcsak átengedi, de el is bűvöli az
embereket.
Modellek
ASSA ABLOY SL510-2 – Két ajtószárny, kétfelé nyíló,
pánikfunkcióval vagy anélkül
ASSA ABLOY SL510-1 – Egy ajtószárny, egyfelé nyíló
(jobbra vagy balra), pánikfunkcióval vagy anélkül

= Szabad nyílás szélesség
= Burkolathossz

Alapkivitel
Burkolat: natúr eloxált alumínium
Tartósín és erőátvitel
Elektronikus vezérlőegység dugaszos csatlakozásokkal
és tápegység

Kiegészítők és opciók
Burkolat: eltérő eloxálás vagy festés RAL színskála
alapján
Adaptáló profil más gyártmányú ajtólaphoz (65 mm
vastagságig)
Forgalomvezérelt nyitásszélesség
Két automatika szinkronizálása
Programkapcsolók
Elektronikus vésznyitó vagy vészzáró egység
Pánikszárny
Pánikgomb
ASSA ABLOY mozgás- és jelenlét-érzékelők
Elektromos zárak
Automatikák működésének összehangolása
Kulcskapcsoló
ASSA ABLOY automatikus ajtórendszerek

Ezt a berendezést kizárólag képzett és ASSA ABLOY engedéllyel rendelkező ASSA ABLOY szakemberek telepíthetik,
javíthatják és tarthatják karban. A megelőző karbantartási ajánlások betartása kiemelt fontosságú a helyes és biztonságos
működés érdekében. Keresse fel ASSA ABLOY Entrance Systems képviselőjét, ha érdeklik a szervizszolgáltatások részletei!

ASSA ABLOY Entrance Systems
Phone: +36 1 424 7274
info.hu.entrance@assaabloy.com
assaabloyentrance.hu

Az ASSA ABLOY szó és logó az ASSA ABLOY Group tulajdonát képező védjegy.
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