Entrematic EMSW dørautomatik til hængslede døre.
Entrematic EMSW åbner elektrohydraulisk og er egnet til indvendige og eksterne døre.
Kan anvendes både til ind og -udadgående døre.
EMSW er den ideelle løsning til en n lang række anvendelser såsom detailhandel, hotel,
kontor, lufthavne, stationer, hospitaler, skoler, industrielle samt kommercielle
anvendelser.
EMSW er fuldt godkendt til alle mulige installationsmiljøer, såsom flugtveje eller
branddøre. Kan monteres både på hængsels-siden med glideskinne og modsat
hængsels-siden med normal-arm samt til dobbelte døre med mekanisk
koordinationsenhed, indbygget.
Døråbneren fungerer elektrohydraulisk. Den åbnes med motor og lukkes ved hjælp af
fjederkraft. I tilfælde af strømsvigt fungerer EMSW altid, som en dørlukker.
Produktreference: Entrematic EMSW
Produktegenskaber
• Dørtype: Enkelt- og dobbelt døre
• Farve: EV1 Sølv
• Farve valg: sølv eller sort (armsystem og endekappe)
• Anvendelse: Low energi eller fuld energi (iflg. 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
CSDB styreprint
• To indgange til åbningsimpuls med individuel tidsjustering: “Udvendig” og “Nøgle”
• Multivolt-indgang
• Endestopsafbryder til lukket dør
• Åbningsforsinkelse
• Push-to-go funktion
• Indbygget programvælger 3-vejs switch i endekappe
• DIP switches i stedet for jumpere
• Forbedret dobbeltdørsfunktionalitet
EXB tillægsprint
• Indvendig åbningsimpuls
• Overvågning af sikkerhedssensorer
• Indikations LED til blindingskontakt
• Lowpassfilter
• Nyt programvalg – EXIT
Forsyningsspænding: 230VAC, 50 Hz
Styrespænding Total: 24 V DC, 700 mA stab.
Styrespænding til lås: 24VDC 375mA stab.
Effektforbrug: Maks. 230 W
Effektforbrug: Min. 110 W
Omgivelsestemperatur: -15 til + 50° C
Entrematic EMSW opfylder
- EN 1154 str. 3-6 (kontrollerede styring)
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- EN 1158 (synkronisering af dob. døre)
- EN 16005
- UL 325
- ANSI / BHMA A156.10, A156.19
- DIN 18263-4 AU size 3-6
- SITAC 0710/97, 0166/99 (branddøre)
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