Automatiska skjutdörrsystem
ASSA ABLOY SL500 Protect

Tillbehör och alternativ
Profil:
– Slim Eco
Profilutförande: eloxerad aluminium, färg på begäran,
färglackerad i valfri RAL-kulör
– eloxerad aluminium, finns även i färg
– färglackerad i valfri RAL-kulör
Glastyp:
– 22 mm isolerad P4A
Mekanisk låsspärr (2x)
TightSeal
Typ av dörröppnare:
– SL500
– SL510
Sidopartier

Extra säkerhetsfunktioner som skyddar mot inbrott och skadegörelse.
Certifierad i enlighet med EN 1627, inbrottsskydd RC2.
ASSA ABLOY SL500 Protect
Systemet består av dörrar med slimmade aluminiumprofiler, dörrautomatik, övervakningsmoduler
och vid behov sidoljus.
Finns för montering på bärprofil eller för
väggmontering och levereras med dubbla eller
enkla dörrblad, alla modeller kan skräddarsys
efter olika kundönskemål, passar till entréer med
höga säkerhetskrav.
Säkerhetsfunktioner
Dörrsystemet är certifierat och testat i enlighet
med EN 1627 för inbrottsskydd klass 2. Systemet är
utrustat med P4A-glass, som är ett laminerat säkerhetsglas som uppfyller kraven i EN 1627. Dörrarna
låses med två mekaniska lås som är inbyggda i en
ny framkantsprofil, speciellt framtagen för systemet. Låsen är SKG★★ certifierade (SKG 2 stjärnor).
Systemet är utrustat med ett elektromekaniskt lås
i dörröppnaren. Utökat stöd för slussfunktion
genom bakkant, golv och toppen.

Säkerhetsegenskaper
Ett inbyggt impuls- och närvarodetekteringssystem
garanterar användarsäkerhet genom att känna av
om det finns människor eller föremål i dörröppningen. Om så är fallet förhindras dörrens stängning
tills den kan genomföras på ett säkert sätt.
Hållbar utveckling
ASSA ABLOYs automatiska dörrsystem kan minska
mängden energi som krävs för att värma upp eller
kyla ner en byggnad, vilket i sin tur ger kunderna
lägre kostnader och mindre koldioxidpåverkan.
ASSA ABLOY SL500 Protect är utrustad med extra
tätslutande borstar (TightSeal). Kan även utrustas
med ytterligare sensorer för finjustering av öppnings- och stängningstider, vilket ger ytterligare
energibesparingar. Regelbunden service hjälper till
att säkerställa bästa prestanda, samtidigt som det
förlänger utrustningens livslängd och minskar dess
miljöpåverkan.

assaabloyentrance.se
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Väggmonterad, endast dörrar

Bredd: 900-1500 mm
Höjd: 1920-2520 mm

Bredd: 975-3000 mm
Höjd: 1920-2520 mm

Bredd: 900-1500 mm
Höjd: 1920-2520 mm

Väggmonterad, dörrar och sidoljus

Bredd: 2150-6000 mm
Höjd: 1950-2550 mm

Bredd: 1800-3000 mm
Höjd: 1950-2550 mm

Bredd: 1800-3000 mm
Höjd: 1950-2550 mm

Beam monterad, dörrar och sidoljus
Bredd: 2150-6000 mm
Höjd: 2100-2700 mm

Bredd: 1800-3000 mm
Höjd: 2100-2700 mm

Bredd: 1800-3000 mm
Höjd: 2100-2700 mm

Denna utrustning ska installeras, inspekteras regelbundet, underhållas och servas av behörig servicetekniker. Schema
för förebyggande underhåll ska upprättas för korrekt och säker drift. Kontakta din ASSA ABLOY Entrance Systemsrepresentant för att få mer information om våra serviceerbjudanden!

ASSA ABLOY Entrance Systems
Phone: +46 10 47 48 100
info.se.entrance@assaabloy.com
assaabloyentrance.se

ASSA ABLOY som ord och logotyp är varumärken som ägs av ASSA ABLOY Group.
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