Automatiske skyvedører
ASSA ABLOY SL500 Protect

Tilbehør og ekstrautstyr
Profiltype:
– Slim Eco
Profilfinish:
– anodisert aluminium, farge på forespørsel
– farger i henhold til RAL-Kart
Glasstype:
- 22 mm isolert P4A
Mekanisk lås (2 stk.)
TightSeal
Døråpnertype:
- SL500
- SL510
Sideskjermer

Ekstra sikkerhetsfunksjoner for å beskytte mot tyveri og hærverk.
Sertifisert i henhold til EN 1627, motstandsklasse RC2.
ASSA ABLOY SL500 Protect
Systemet består av dører med slanke
aluminiumsprofiler, åpnere, sikkerhetsenheter og,
om ønskelig, sideskjermer. Kan leveres for bjelkeeller veggmontering og med to- eller enfløyet
åpning. Alle modeller kan tilpasses individuelle
kundebehov og egner seg for innganger der det
stilles strenge krav til sikkerhet.
Sikkerhetsfunksjoner
Dørsystemet er sertifisert og testet i henhold til
EN 1627 for motstandsklasse 2. Systemet er utstyrt
med P4A-glass, som er laminert sikkerhetglass i
henhold til kravene i EN 1627. Dørene er sikret med
to mekaniske låser plassert i en ny forkantprofil
spesielt utviklet for dette systemet. Låsene er
sertifisert SKG★★(SKG 2 stjerner). Systemet er
utstyrt med en elektromekanisk lås i døråpneren.
Utvidet støtte for sperrefunksjon gjennom den
bakre kanten, gulvet og toppen.

Sikkerhetsfunksjoner
Et integrert aktiverings- og
nærværsdetekteringssystem forbedrer sikkerheten
for brukerne ved å registrere personer eller
gjenstander i døråpningen og forhindre at døren
lukker inntil det kan gjøres trygt.
Bærekraft
ASSA ABLOYs automatiske dørsystemer kan
redusere energimengden som kreves for å varme
opp eller kjøle ned en bygning, noe som gir lavere
energikostnader og mindre karbonfotavtrykk for
kundene. ASSA ABLOY SL500 Protect er utstyrt
med ekstra tettsluttende børster (TightSeal). Den
kan og leveres med retningsgivende sensorer
med raskere lukking, noe som gjør døren enda
mer energibesparende. Regelmessig vedlikehold
bidrar til å sikre førsteklasses funksjon og forlenger
utstyrets levetid, slik at det påvirker miljøet mindre.
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Veggmontert, kun dører

Bredde: 900-1500 mm
Høyde: 1920-2520 mm

Bredde: 975-3000 mm
Høyde: 1920-2520 mm

Bredde: 900-1500 mm
Høyde: 1920-2520 mm

Veggmontert, dører og sideskjermer

Bredde: 2150-6000 mm
Høyde: 1950-2550 mm

Bredde: 1800-3000 mm
Høyde: 1950-2550 mm

Bredde: 1800-3000 mm
Høyde: 1950-2550 mm

Bjelkemontert, dører og sideskjermer
Bredde: 2150-6000 mm
Høyde: 2100-2700 mm

Bredde: 1800-3000 mm
Høyde: 2100-2700 mm

Bredde: 1800-3000 mm
Høyde: 2100-2700 mm

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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ASSA ABLOY Slim Eco RC2 dørsystemer, installasjons- og servicehåndbok 1015904
ASSA ABLOY SL500, produktark 1009198
ASSA ABLOY SL510, produktark 1009788

