Upgrade-kit
ASSA ABLOY M waarschuwingslicht op
bodemsectie
ASSA ABLOY Entrance Systems

Waarschuw verkeer dat de deur in
beweging is
Belangrijkste
voordeel

Veiligheid

Veel ongelukken en botsingen gebeuren als de
deur in beweging is. Wanneer iemand de deur per
drukknop sluit of als de deur automatisch sluit, kan
een vorkheftruck nog door de deuropening rijden en
met de vork omhoog tegen de bodemsectie van de
deur botsen.
Ter indicatie dat de deur in beweging is, kan een
waarschuwingslamp op de bodemsectie rood
knipperen zolang de deur nog niet volledig geopend
of gesloten is.
Het is een intelligent alternatief voor de
waarschuwingslampen naast de deur. Dankzij de
lichtbalk weet u niet alleen dat de deur in beweging is,
maar ook waar de onderrand zich precies bevindt en
kunt u bepalen of de deur naar boven of beneden gaat.

Deze veiligheidsvoorziening is verkrijgbaar voor
deuren met een CDM9-950 aandrijving. Het
waarschuwingslicht kan geïnstalleerd worden op
OH1042, 542 en 342 bodemsecties.
Bij installatie op een OH1042 of 542 sectie kan
de bedrading door het sectiescharnier gevoerd
worden. Hiervoor wordt naast de led-balk en bij de
pneumatische schakelkast een gaatje geboord.
Bij installatie op een 342 sectie is er te weinig ruimte
in het scharnierpunt. Hier wordt dus een kabelgoot
gebruikt om de bedrading naar de pneumatische
schakelkast te voeren.
Een andere mogelijkheid is het bestellen van een
complete OH1042 of 542 sectie met een reeds
geïnstalleerd waarschuwingslicht. Een gezonde
investering om ongelukken te voorkomen.
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Overzicht

Verkrijgbare kits
voor ASSA ABLOY
M mobiele telefoon
als deuropener

Voordelen

Functie

Rood knipperlicht waarschuwt binnen en buiten zolang het deurblad in beweging is.

Opmerkingen

. Uitsluitend voor CDM9-ECS950.
. Te combineren met alle andere elektronische uitbreidingen.
. Niet in combinatie met loopdeur.

Naam

Type

Opmerkingen

Waarschuwingslamp OH1042/542
kit

Vernieuwingskit voor OH1042, 542 en
242 met CDM9

2 LED-balken, voedings-/besturingsmodule 5-kerns spiraalkabel. Niet voor deuren met loopdeur.

Waarschuwingslamp 342/370 kit

Vernieuwingskit voor 342 en 370 met
CDM9

2 LED-balken, voedings-/besturingsmodule 5-kerns spiraalkabel, kabelgoten. Niet voor deuren met loopdeur.

Extra waarschuwingslicht
OH1042/542

Reeds geïnstalleerd op OH1042, 542
en 242

Voorgeïnstalleerd op nieuw paneel. Bestel afzonderlijke
bodemsectie. Niet voor deuren met loopdeur.

Extra waarschuwingslicht 342/370

Reeds geïnstalleerd op 342 en 370

Voorgeïnstalleerd op nieuw paneel. Bestel afzonderlijke
bodemsectie. Niet voor deuren met loopdeur.

Belangrijkste voordelen:

 Voorkomt beschadiging van de bodemsectie door botsingen met vorkheftrucks
 Voorkomt letsel door botsingen met het deurblad
 Duurzame led-verlichting
 Zien dat de deur in beweging is, zelfs in matig verlichte omgevingen
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Technische gegevens kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.		

Technische
gegevens

Waarschuwingslamp LED-balk voor de 342
sectie
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Waarschuwingslamp LED-balk voor de
OH1042 sectie

