Upgrade-kit
ASSA ABLOY M externe drukknoppen
ASSA ABLOY Entrance Systems

Een groot aantal externe regelaars voor
de deurbediening
Belangrijkste
voordeel

Gemak

Efficiëntie

Externe drukknoppen
Het is niet altijd gemakkelijk om alleen een centrale
besturing te hebben om de deur te bedienen.
In sommige gevallen kan een extra drukknop
handig zijn om de deur op een grotere afstand te
bedienen.

Draadloze units zonder batterijen
Een andere mogelijkheid is een draadloze unit
zonder batterijen. Dit is een gemakkelijke oplossing
wanneer de installatie van een kabel tussen de
regelaar en de besturingseenheid te moeilijk of te
duur is.

Er kan een externe drukknop met een kabel van 5 m
als extra besturingseenheid geïnstalleerd worden.
Verschillende uitvoeringen met één knop of
afzonderlijke knoppen voor openen en sluiten zijn
verkrijgbaar. Sommige uitvoeringen beschikken ook
nog over een noodstopknop. Andere uitvoeringen
zijn opgeslagen in een afsluitbaar kastje met sleutel.

De draadloze unit heeft geen batterij nodig. Het
indrukken van de knop levert het benodigde
vermogen om de zender te activeren.
De zender heeft in theorie een bereik van
100 meter, afhankelijk van stalen constructies en
elektronische circuits in de omgeving.
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Type

Opmerkingen

Drukknop-unit "Stop"

Met rode knop en "Stop"-opschrift

Rode stopknop

Drukknop-unit "Stop", vergrendelbaar

Indrukken om te stoppen, draaien om
vrij te geven

1-knops drukknop

Met zwarte knop

Drukknop rood

Rode noodstopknop

Drukknop zwart

Zwarte noodstopknop

1-knops drukknop draadloos

Voordelen

Rode stopknop

Geen batterij nodig. Ontvanger inbegrepen. Optie om 32
drukknopkasten op een ontvanger aan te sluiten

2-knops drukknopkast

Stoppen en vrijgeven

Rode stopknop

Drukknop OP-NEER

OP en NEER

3-knops drukknopkast

OP, STOP, NEER

Rode stopknop

3-knops drukknopkast compl

OP, STOP, NEER

Met 5 m kabel

3-knops drukknopkast

OP, STOP, NEER

Zwarte stopknop

Afsluitbaar kastje met T3

OP, STOP, NEER

In afsluitbare stalen kast

Belangrijkste voordelen:

 De deur op afstand bedienen
 Ongecompliceerde installatie
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Technische gegevens kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.		
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Verkrijgbare kits
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Overzicht

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

