Volledig glazen roterende deur

ASSA ABLOY RD300

De transparante roterende deuren van ASSA ABLOY Entrance Systems zijn juweeltjes binnen
ons assortiment energiebesparende toegangsoplossingen. Met hun 3 of 4 vleugels en het zijn
ze een technisch meesterwerk voor elk gebouw
Een schitterende, ecologische entree
Met de roterende deur ASSA ABLOY RD300 is uw
binnenklimaat beschermd tegen ongewenste
tocht. Zo kunt u uw energieverbruik in de hand
houden en heeft u tegelijk een luxe, uitnodigende
entree.
Een roterende deur is altijd toegankelijk, en
tegelijkertijd altijd afgesloten. Vandaar dat
roterende deuren een ’groen wonder’ genoemd
worden. Uw investering voor een nieuwe,
indrukwekkende entree betaalt zich terug door de
energiebesparing dankzij een optimale scheiding
van de klimaatzones.
Van binnen en buiten beeldschoon
Vanaf het ontwerp, tot de installatie en de
bediening zijn onze glazen roterende deuren ware
pronkstukken.

Technische gegevens
Stroomvoorziening

230 V, 50 Hz,
hoofdzekering max.
10 AT,
100-120 V, 50/60 Hz,
hoofdzekering max.
16 AT

Stroomverbruik
Standaard aandrijfeenheid
Max. vermogen

200 W / stilstaand
30 W
400 W / stilstaand
30 W

Ultramodern gebruiksgemak
De transparante roterende deuren zijn in diverse
diameters verkrijgbaar. Ze zorgen voor optimaal
gebruiksgemak voor personeel, klanten en
bezoekers die goederen of bagage bij zich hebben.
En zoals u van ons gewend bent, is deze roterende
deur ook erg veilig.
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Service en onderhoud
Het unieke, ultramoderne besturingssysteem is
ontworpen zonder enig compromis op het punt
van design en functionaliteit. Het systeem biedt de
laagst mogelijke bedrijfs- en onderhoudskosten,
optimale veiligheid en topprestaties.
Optimaal qua installatieduur en onderhoud
	
De ASSA ABLOY is voorzien van een
programmaschakelaar met toegangscodes om
de deur te bedienen
Automatische systeemcontrole bij installatie
	Snelle en veilige aanpassingen en eerste
instelling van alle veiligheidszones en snelheden
Zelfcontrole van de veiligheidssystemen
Automatische indicatie van service-intervallen
	Automatisch logboek
Automatische diagnose

Veiligheid
Bij deze transparante roterende deuren staat de
veiligheid van de gebruiker hoog in het vaandel.
	Om letsel te voorkomen zijn de hoeken en
randen voorzien van een zachte omlijsting
	Als de deur wordt geblokkeerd door een voorwerp
(met een hogere weerstand dan de ingestelde
waarde), dan zal de deur stil blijven staan
	Horizontale veiligheidsschakelaars op de
roterende deuren
Snelheidsbeheer
	Ultramoderne sensoren voor beveiliging,
inschakeling en comfort
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Design
Design reikt verder dan het oog alleen. Design staat
ook garant voor gemak en comfort. Bijvoorbeeld
op het punt van flexibele configuratie en een fraai
ontwerp dat moet voldoen aan uw behoeften
binnen het totaalconcept van het gebouw.
	
De ASSA ABLOY RD300 is verkrijgbaar in diverse
afmetingen met een flexibele binnenhoogte.
	Een verzonken aandrijving in de vloer voor een
fraai, nauwelijks hoorbaar systeem
	Speciaal ontwikkeld voor weinig voorbereidend
werk en onderhoudsgemak
	Zwevende nachtdeuren voor een blijvend
elegant ontwerp
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Beveiliging
Naast de luxe uitstraling van de ASSA ABLOY RD300
zorgt deze deur ook voor optimale beveiliging van
uw gebouw.
	Voorzien van versterkt glas
	Verschillende toegangsniveaus en met een
wachtwoord beveiligd gebruikersinterface op de
programmabesturing
Optioneel handmatig bedienbare nachtdeuren
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Standaarduitrusting

Accessoires en opties

Automatische aandrijving

Gemoffelde afwerking

Besturingseenheid verzonken in de vloer

Roestvrij stalen bekleding

Verticale veiligheidsschakelaars

Mechanisch slot

Glazen wand

Elektromechanisch slot

kleurloos gelaagd glas van 8 + 8 mm

Glazen deurbladen
15 mm gehard glas (2600 mm < HI ≤ 3000 mm)
12 mm gehard glas (HI ≤ 2600 mm)

Nachtdeuren (NCD), handmatig

Glazen plafond

Binnenhoogte niet-standaard (2200 - 3000 mm)

8+8 mm gelaagd glas

Mechanisch slot op nachtdeur

Deurdelen vervaardigd met aluminium profielen

Uitschakelbare drukknop

ASSA ABLOY aandrijvingen

Extra beveiligd roterend gedeelte

Bovenkap, standaardhoogte 60 mm

Afdekkap voor inbouwsensor

Noodstopknop (Binnen)

Noodstopknop (Buiten)
Vloerring voor onafgewerkte vloer

Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en regelmatig worden geïnspecteerd, onderhouden en gerepareerd door
getraind en geautoriseerd personeel. Voor een correct en veilig gebruik van de deurautomaat worden preventieve
onderhoudsschema’s sterk aanbevolen. Neem voor meer informatie over onze service contact op met uw ASSA ABLOY
Entrance Systems-vertegenwoordiger!
ASSA ABLOY Entrance Systems
Phone: +31 (0) 88 059 55 00
info.nl.entrance@assaabloy.com
assaabloyentrance.nl

ASSA ABLOY als woorden en logo zijn handelsmerken die eigendom zijn van de
ASSA ABLOY Groep.

© ASSA ABLOY Entrance Systems AB - PD.RD300/ORG. nl-NL-5.0/1803 - 1012082 Technische gegevens kunnen zonder kennisgeving gewijzigd worden.
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