Automatisch schuifdeursysteem
ASSA ABLOY SL500 Protect

Accessoires en opties
Type profiel:
- Slim Eco
Afwerking profiel:
- Geanodiseerd aluminium, kleur op aanvraag
- Gemoffeld in kleuren volgens RAL-kaart
Glastype:
- 22 mm geïsoleerd P4A
Mechanisch slot (2x)
TightSeal
Type deuropener:
- ASSA ABLOY SL500
- ASSA ABLOY SL510
Zijlichten

Extra beveiligingsfuncties ter bescherming tegen inbraak en vandalisme.
Gecertificeerd volgens EN 1627, weerstandsklasse RC2.
ASSA ABLOY SL500 Protect
Het systeem bestaat uit smalle aluminium profielen,
een automaat, en optioneel met zijlichten.
Beschikbaar voor bouwkundige montage of met een
draagbalk in dubbel of enkel schuivende uitvoering.
Alle modellen kunnen worden aangepast aan uw
wensen. Ook is het systeem uitermate geschikt voor
entrees met hoge beveiligingseisen.
Beveiligingsfuncties
Het deursysteem is getest en gecertificeerd
overeenkomstig EN 1627 voor weerstandsklasse 2.
Het systeem is voorzien van P4A-glas, een gelaagd
veiligheidsglas dat voldoet aan de vereisten van
EN 1627. De deuren zijn beveiligd met twee
mechanische sloten die geplaatst zijn in een
nieuw profiel in de voorrand, dat speciaal voor
dit systeem ontwikkeld is. De sloten zijn
SKG★★(SKG 2 sterren)-gecertificeerd. In de
deurautomaat is een elektromechanisch slot
geplaatst. Uitgebreide interlock ondersteuning
via de achterrand, vloer en bovenzijde.

Veiligheidsfuncties
De veiligheid voor de gebruikers wordt verhoogd
door middel van een geïntegreerd activeringsen aanwezigheidsdetectiesysteem, dat mensen
en objecten in de deuropening detecteert en
ervoor zorgt dat de deur pas kan worden gesloten
wanneer dat veilig is.
Duurzaamheid
ASSA ABLOY automatische deursystemen kunnen
de hoeveelheid energie die nodig is om een
gebouw te verwarmen of te koelen verminderen.
Zo bespaart u kosten en verlaagt u de CO2uitstoot. De ASSA ABLOY SL500 Protect is voorzien
van extra strak afgestelde borstels (TightSeal).
Het deursysteem kan ook worden uitgerust met
extra sensoren om de openings- en sluittijden
nog nauwkeuriger af te stellen, zodat u nóg meer
energie kunt besparen. Bovendien kunt u door
regelmatig onderhoud zorgen voor optimale
prestaties en een langere levensduur van de
apparatuur, wat de milieubelasting nog verder
vermindert.
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ASSA ABLOY SL510

ASSA ABLOY Slim Eco RC2 deursystemen, Installatie- en servicehandleiding 1015904
ASSA ABLOY SL500, Productblad 1009198
ASSA ABLOY SL510, Productblad 1009788
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Bouwkundig gemonteerd, alleen deuren
Breedte: 900-1500 mm
Hoogte: 1920-3020 mm

Breedte: 975-3000 mm
Hoogte: 1920-3020 mm

Breedte: 900-1500 mm
Hoogte: 1920-3020 mm

Bouwkundig gemonteerd, deuren en zijlichten
Breedte: 2150-6000 mm
Hoogte: 1950-3050 mm

Breedte: 1800-3000 mm
Hoogte: 1950-3050 mm

Breedte: 1800-3000 mm
Hoogte: 1950-3050 mm

Zelfdragend gemonteerd, deuren en zijlichten
Breedte: 2150-6000 mm
Hoogte: 2100-3200 mm

Breedte: 1800-3000 mm
Hoogte: 2100-3200 mm

Breedte: 1800-3000 mm
Hoogte: 2100-3200 mm

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.
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