ASSA ABLOY buet skyvedør

ASSA ABLOY CMD

Tekniske spesifikasjoner
Strømforsyning

120 V AC -10 % to
240 V AC +10 %;
50/60 Hz

Strømforbruk

maks. 250 W

Anbefalt maksimal dørvekt

100 kg/dørblad

Åpne- og lukkehastighet

variabel opptil 1,4 m/s

Holde åpen-tid

0–60 s

Omgivelsestemperatur

-20 °C til +50 °C

Relativ fuktighet
(ikke-kondenserende)

5 % til 85 %

ASSA ABLOYs skyvedør Curved
danner en imponerende og
elegant inngang med dybde i
tillegg til bredde og høyde.

Nødåpner

En imponerende og funksjonell inngang

Egenkontroll

Med ASSA ABLOY CDM skyvedør kan inngangen
konstrueres i tre dimensjoner, med dybde i
tillegg til den vanlige bredden og høyden. Det
gir inngangen et elegant og dekorativt utseende,
samtidig som den fortsatt er særdeles funksjonell.
ASSA ABLOYs buede skyvedørssystem
ASSA ABLOY CMD (tofløyet med to dørblader)
kan skreddersys slik at det oppfyller ulike krav fra
kundene innenfor de angitte parametrene.
En buet skyvedør har bredere åpning enn en plan
skyvedør og virker samtidig både imponerende og
innbydende. Den diskrete formen og de kompakte
målene gjør ASSA ABLOY CMD til en del av den
arkitektoniske utformingen. I likhet med alle
ASSA ABLOYs dørsystemer er ASSA ABLOY CMD
designet med brukerens sikkerhet i sentrum.

Åpnerens mikroprosessor har en integrert
kontrollenhet som oppfanger forstyrrelser eller
feilsignaler i døråpneren og iverksetter nødvendige
tiltak for å sikre forsvarlig drift.

ASSA ABLOY CMD kan kombineres med en
mekanisk nødåpner som automatisk åpner dørene
eller en elektronisk nødåpner som automatisk
åpner eller stenger dørene i forbindelse med
strømbrudd. ASSA ABLOY CMD kan dessuten
integreres med brannalarmer eller røykvarslere.
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= Maks. klaringshøyde 2600 mm
= Min. radius 900 mm
= Bredde totalt
= Bredde åpning
= Dybde deksel
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Motorenheten, styreenheten, overføringen –
samt nødåpneren og den elektromekaniske
låseenheten som tilleggsutstyr – er montert i en
kompakt drivmodul. Motor- og giroverføringen
til dørbladene skjer med et taggete bånd.
Drivmodulen er montert inne i en skinne og kan
utstyres med integrert deksel.
Dørbladene kan justeres i høyden, lengden og
dybden. Plastruller og glidespor av aluminium gir
usedvanlig smidig og stillegående drift.
ASSA ABLOY CMD kan leveres bare som åpner
(ASSA ABLOY UniSlide C) eller komplett med
deksler, dørblader og fastfelt. Systemet kan også
leveres med utvendige eller innvendige dører.

Tilbehør og ekstrautstyr
Overflatebehandling
- Klar anodisert aluminium (annen anodisering er mulig)
- Lakkert i farge RAL (andre farger på RAL- kartet er mulig)
Døradapter for dører som er produsert av andre
Programvelgere
Elektronisk nødåpnings- eller lukkeenhet
Mekanisk nødåpningsenhet
Nødknapp
ASSA ABLOY nærværssensorer
Elektromekanisk låseenhet
Sperring mellom to åpnere
Nøkkelbryter
Mekanisk lås (på dørblader)

Standardutstyr

Tak (bare innvendige døråpnere)

Åpner med:
- Motor og overføring
- Elektronisk styreenhet med koblinger og
strømforsyning
- Traffikkstyrt åpningsbredde
- Synkronisering av to åpnere

Støvbeskyttende tak
Vannbestandig deksel
Spotlys

Dørblader fremstilt av aluminiumsprofiler
Yttervegger fremstilt av aluminiumsprofiler
Glass: 4+4 mm klart laminert
(andre typer er å få)
Nærværssensor plassert vertikalt og innfelt over
inngangen

Utstyret skal monteres, kontrolleres regelmessig, vedlikeholdes og repareres av autorisert personale med behørig
opplæring. Forebyggende vedlikeholdsplaner anbefales sterkt for å sikre korrekt og sikker drift. Snakk med din
representant for ASSA ABLOY Entrance Systems for å høre mer om vårt servicetilbud!

ASSA ABLOY Entrance Systems
Phone: +47 22 65 54 50
info.no.entrance@assaabloy.com
assaabloyentrance.no
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