Upgrade-kit
ASSA ABLOY M automatische sluiting
voor industriële deuren
ASSA ABLOY Entrance Systems

Laat uw industriële deur vanzelf sluiten
Belangrijkste
voordeel

Gemak

Efficiëntie

Duurzaamheid

Automatisch sluiten
Veel aandrijvingen van ASSA ABLOY kunnen
geprogrammeerd worden om de deur automatisch
te sluiten. Hierdoor is het gebruik van een
drukknop of afstandbediening niet meer nodig.
Automatisch sluiten kan grote voordelen hebben
voor bijvoorbeeld parkeergarages, druk bezochte
magazijnen en verbindingsdeuren.
Het levert de gebruiker niet alleen een
tijdsbesparing op, maar beperkt ook het
energieverlies van buitendeuren. De tijd dat de
deur compleet geopend is, wordt gereduceerd.

Fotocellen
Voor automatisch sluiten zijn fotocellen in
de deuropening vereist overeenkomstig
veiligheidsvoorschriften van de EU. Deze fotocellen
maken standaard deel uit van de kit. De fotocellen
zijn veiligheidsvoorziening en aanstuurders van de
sluiting tegelijk.
Voorbeeld: een radar of een magnetische lus
signaleert een voertuig en opent de deur. Wanneer
het voertuig door de deuropening rijdt, stuurt de
fotocel een signaal om de deur weer te sluiten. Er
kan een optionele vertraging van 1-30 seconden
geprogrammeerd worden.
Tijdens het sluiten fungeert de fotocel als
veiligheidsvoorziening. Wanneer de straal wordt
onderbroken tijdens het sluiten, gaat de deur terug
naar de volledig geopende positie.
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Voordelen

Naam

Type

Opmerkingen

Automatische sluiting kit CDM9

Compatibel met alle ASSA ABLOY
aandrijvingen

Inclusief fotocel met zender (15 m kabel), ontvanger
(5 m kabel), versterker, kabelgoten en installatiemateriaal.
Controleer of de kit past bij de bestaande besturing en bestel
indien nodig extra onderdelen.

Belangrijkste voordelen:

 Het is niet nodig het voertuig te verlaten om de deur te sluiten
 Voorkomt dat de deur te lang open blijft
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Verkrijgbare kits
voor ASSA ABLOY
M automatische
sluiting
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Een fotocel met zender + ontvanger en een versterker voor aansluiting op de besturing.
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