Upgrade-kit
ASSA ABLOY M afstandbediening voor
industriële deuren
ASSA ABLOY Entrance Systems

Afstandbediening voor sectionale
overheaddeuren en vouwdeuren
Belangrijkste
voordeel

Gemak

Hoe werkt het
Afstandbedieningen zijn ideaal voor bedrijven waar
weinig voertuigen meer keren per dag of week een
deur moeten passeren. Bijvoorbeeld vorkheftrucks
in een productie omgeving, of servicewagens die
hun standplaats verlaten en weer terugkomen.
Het voordeel van een afstandbediening is dat de
deur op afstand geopend kan worden, zonder het
voertuig te verlaten.
De afstandbediening werkt op een frequentie van
869 MHz, speciaal bestemd voor deursystemen.
De verstoring door andere systemen blijft dus
beperkt. De afstandbediening heeft een bereik van
100 meter, afhankelijk van stalen constructies en
elektronische circuits in de omgeving.

Keuze van het juiste type
Bij het bestellen van zenders en ontvangers
voor afstandbediening moet u het aantal te
openen deuren bij elkaar optellen en tevens
het aantal gebruikers dat een afstandbediening
nodig heeft. Op basis hiervan kiest u het aantal
afstandbedieningen en de bijpassende ontvanger.
Voorbeeld: wanneer zeven deuren door tien
personen geopend moeten worden, kiest u de
Robust 869-O8 afstandbediening met zeven DIN of
WR ontvangers.

assaabloyentrance.nl

869 MHz zenders

Robust 869-5
OP-STOP-NEER voor vijf
deuren.

Robust 869-O8
Eén knop voor acht
deuren.

Mini 869-999
Een kleine zender met
OP-STOP-NEER voor
max. 999 deuren. Met
display.

Beschikbare ontvangers
Ontvanger kit DIN (max. 100 zenders, installatie in bestaande besturingseenheid of relaiskast)
Ontvanger kit WR 869 (max. 100 zenders, geleverd in IP65 behuizing)
Ontvanger kit AGM WR 869 (max. 500 zenders, geleverd in IP65 behuizing)

Verkrijgbare kits
voor ASSA ABLOY M
afstandbediening

Naam

Type

Opmerkingen

Robust 869-1

OP-STOP-NEER één deur

Robust 869-O1

Eén knop voor één deur

Robust 869-5

OP-STOP-NEER vijf deuren

Robust 869-O8

Eén knop voor acht deuren

Mini 869-999

OP-STOP-NEER voor 999 deuren

Ontvanger kit DIN

Max. 100 zenders

Installatie in besturingseenheid of relaiskast

Ontvanger kit WR 869

Max. 100 zenders

Installatie buiten (IP65)

Ontvanger kit AGM WR 869

Max. 500 zenders

Installatie buiten (IP65)
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ASSA ABLOY als woorden en logo zijn handelsmerken die eigendom zijn
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Technische gegevens kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.		
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Robust 869-O1
Eén knop voor één deur.
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Robust 869-1
OP-STOP-NEER voor één
deur.

