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Σύστημα αυτοματισμού συρόμενων υαλόθυρων για μονόφυλλες ή δίφυλλες γυάλινες πόρτες.
Οι μονάδες είναι εύκολο να εγκατασταθούν και δεν απαιτούν εξειδικευμένες δεξιότητες .
Οι μονάδες αυτοματισμού είναι εξοπλισμένες με έξυπνα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου τα οποία απαιτούν
πολύ λίγες ρυθμίσεις. Αυτό καθιστά δυνατή την ταχύτερη εγκατάσταση και ευκολότερη συντήρηση,
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την απόλυτη ασφάλεια.
Προτείνονται: Για κτίρια με συχνή και συνεχόμενη διέλευση ατόμων όπως Αεροδρόμια, Νοσοκομεία, Supermarkets,
Εμπορικά Κέντρα, γραφεία, καταστήματα κ.τ.λ.
Διαθέτει Βάση – προφίλ ανάρτησης από αντικραδασμικό Προφίλ Αλουμινίου μέσα στο οποίο βρίσκονται σε
ειδική διάταξη όλα τα ηλεκτρονικά και μηχανικά εξαρτήματα του μηχανισμού.
Κλείνει με καπάκι αλουμινίου που έχει δυνατότητα να βαφεί ηλεκτροστατικά σε χρώμα RAL τις επιλογής σας.

Λειτουργίες :
Είσοδος – Έξοδος
Μονό Είσοδος
Μονό Έξοδος
Μερικό Άνοιγμα (Φαρμακείου) ρυθμιζόμενο.
Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος η πόρτα λειτουργεί με μπαταρία UPS.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ :
- Έυκολος Προγραμματισμός
- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα : Ανοίγματος – Κλεισίματος – Δύναμης Ώθησης – Χρόνου Αναμονής κ.τ.λ.
- Εύκολη δυνατότητα επιλογής λειτουργίων και προγραμμάτων.
- Δυνατότητα λειτουργίας με μπαταρία UPS.
- Αυτόματο ηλεκτρομαγνητικό κλείδωμα.
- Επιλογή λειτουργίων μέσω του ενσύρματου επιλογέα.
- Εντολή λειτουργίας από : Ραντάρ, Φωτοκύτταρα, Μπουτόν, Τηλεχειριστήριο, Ασύρματο μπουτόν κ.τ.λ.
- Σύστημα ασφάλειας αναγνώρισης εμποδίων : Κατά την κίνηση της πόρτας εάν κάποιο αντικείμενο ή
άνθρωπος εμποδίζει την λειτουργία, η πόρτα θα γυρίσει προς την αντίθετη κατεύθυνση.
- Αθόρυβη λειτουργία.
- Ανθεκτική και σταθερή λειτουργία σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες.
- Άριστη ποιότητα υλικών κατασκευής.
- Πιστοποιητικό CE.
- Πιστοποιητικό εργοστασίου κατασκευής : URS ISO 9001
1,000,000 cycle durability test (by SGS TAIWAN laboratory).
Δοκιμή ανθεκτικότητας σε κύκλους.
- Μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Πλήρης γκάμα Ανταλλακτικών.

Στο KIT του μηχανισμού περιλαμβάνονται :
Βάση – προφίλ ανάρτησης με το καπάκι σε φυσικό χρώμα αλουμίνιου στα 4,20 μέτρα ( έχουμε την δυνατότητα
άμεσης παράδοσης έως 6,40 μέτρα). Υπάρχει η δυνατότητα βαφής σε οποιαδήποτε απόχρωση RAL με επιπλέον χρέωση.
Πλαϊνά καπάκια μηχανισμού 2 τεμάχια.
Δύο αισθητήρες Radar ανίχνευσης κίνησης Hotron HR-50.
Ηλεκτρομαγνητική κλειδαριά.
Επίλογεας Λειτουργίων με κλειδί, πολλαπλών θέσεων & ενδείξεων του τρόπου λειτουργίας της αυτόματης πόρτας.
Δέκτης και 2 τηλεχειριστήρια.

Προαιρετικά εξάρτημα με επιπλέον χρέωση :

1. Φωτοκύτταρα ασφάλειας Hotron HP-1 ( μονής δέσμης ) ή HP-2 ( διπλής δέσμης ).
2. Αισθητήρες Radar Διπλής Δέσμης Hotron HR 100.
3. UPS Battery για την λειτουργία τις πόρτας ακόμα και όταν έχει διακοπή ρεύματος.
4. Ηλεκτρομαγνητική κλειδαριά με ενσωματωμένη μηχανική απασφάλιση από τη πλευρά του μηχανισμού.
5. Πιάστρα Τζαμιού 20 cm.
6. Πιάστρα Τζαμιού 100 cm.
7. Προφίλ για τα κινητά & σταθερά πλαίσια.
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ HP Hotron

Φωτοκύτταρα ασφαλείας για γυάλινες πόρτες.
HP HOTRON made in Japan.

RADAR HR50/BL

Ραντάρ μικροκυμάτων.
Κατασκευάζεται στην Ιαπωνία, HOTRON.
Διατίθεται σε μαύρο χρώμα.

RADAR HR – 100 – CT/BL

Ραντάρ HR – 100 – CT EN 16005
Κατασκευάζεται στην Ιαπωνία, HOTRON.
Διατίθεται σε μαύρο και ασημί χρώμα.

UPS BATTERY
UPS BATTERY για γυάλινες πόρτες.
Μπαταρία: 12 Volt / 2.3 Ah.

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

Πολλαπλών θέσεων & ενδείξεων του τρόπου
λειτουργίας της αυτόματης πόρτας.

Μονοκάναλο Τηλεχειριστήριο

Σε συχνότητα 433,92 ΜHz Κυλιόμενου Κωδικού – Rolling Code 66 bit.
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

ΔΕΚΤΗΣ RXS 2224

Δικάναλος Δέκτης RXS 2224 με 2 τηλεχειριστήρια.

RADAR SSR-3/BL

Ραντάρ SSR-3/BL , EN 16005
Κατασκευάζεται στην Ιαπωνία, HOTRON.
Διατίθεται σε μαύρο χρώμα.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ
ΚΑΠΑΚΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ Slim, 11.20cm

ΡΑΟΥΛΟ ΓΥΑΛΙΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ
Διπλό ράουλο γυάλινης πόρτας.

ΠΙΑΣΤΡΑ ΣΕΤ/ΜΟΝΟΦΥΛΛΟΥ

Πιάστρα γυάλινου φύλλου, Σετ / Μονόφυλλου.
20cm Πλάτος x 3cm Φάρδος x 5cm Ύψος.
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