Entrematic EMO dørautomatik til hængslede døre.
Entrematic EMO åbner lydløst, elektromekanisk og kan anvendes både til ind og udadgående døre. På grund af sin lydløse drift er Entrematic EMO velegnet til sundheds,
bolig-, uddannelses-, kontor- og offentlige serviceområder
EMO kan monteres på dørens hængselside med glideskinne eller modsat hængselside
med normal-arm og kan anvendes på såvel enkelt- som dobbeltdøre. Dørautomatikken
er den ideelle løsning f.eks. inden for sundhedssektoren, boligbyggeri, kontorer og
offentlige serviceområder, hvor både lavt støjniveau og nem adgang er vigtig
Åbne og -lukkekraften kommer fra jævnstrømsmotoren, incl. den indbyggede fjeder.
Sikrer at døren lukker ved strømsvigt. Dørens bevægelser bestemmes af en
mikroprocessor.
Produktreference: Entrematic EMO
Produktegenskaber
• Dørtype: Enkelt- og dobbelt døre
• Farve: EV1 Sølv
• Farve valg: sølv eller sort (armsystem og endekappe)
• Anvendelse: Low energi eller fuld energi (ifølge EN160005)
• Størrelse: 110 mm højde x 110 mm dybde x 716 mm bredde
• Sikkerhedsfunktioner: Nødåbning, i tilfælde af strømsvigt eller brandalarm kan døren
anvendes manuelt (som en dørlukker).
Valgfri tilslutning af impulsgivere såsom radar, albuekontakt, ADK eller andet.
Endvidere tilslutning af sikkerhedssensor, der forhindre person-kontakt i dørens åbneeller lukkende retning.

Tekniske specifikationer
CU-ESD (grundprint)
• Indgang til åbningsimpuls
• Lær funktion
• Justerbarfjederspænding
• Indbygget programvælger 3-vejs switch i endekappe
• Åbningshastighed
• Lukkehastighed og moment
• Push-to-go funktion
• Kraftassistance ved manuel åbning
• Automatisk synkronisering af dobbeltdøre via
Funktioner på tilkøbsprint
EXU-SI (låseprint)
• Udgang til el-lås. Ret/omvendt låsefunktion
• Tilbagemelding fra el-lås
• Programvælger, afbryderfunktion åbn/luk
• Backup –batteri, åbne og lukke døren optil 300 gange i (convenience mode)
• Nøgleåbning
• udvendig impuls
• Åbningsforsinkelse
• Frigørelse af lås (Listetryk)
EXU-SA (Sikkerhedsprint)
• Indgange for sikkerhedssensorer på og -modsathængselsiden
• Overvågning af tilstedeværelsesimpuls
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• Relæudgangssignal for fejl eller dørindikation.
Tekniske specifikationer
Forsyningsspænding: 230VAC, 50 Hz
Strømforsyning: 100-240V AC, +10/-15%, 50/60 Hz
Strømforbrug: maks. 75W
Omgivelsestemperatur: -20° til + 45° C
EM EMO opfylder
- Aktivt område Tryk: EN1154, størrelse 4
- EN 16005
- UL 325
- ANSI / BHMA A156.10, A156.19
- SITAC 0710/97, 0166/99
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