
Automatische deuren A1400 AIR RD
HET BREDE GAMMA VAN FAAC AUTOMATISCHE DEUREN
WORDT UITGEBREID MET EEN AANDRIJVING SPECIFIEK
VOOR DEUREN IN EEN VLUCHTROUTE: A1400 AIR RD

• De schuifdeuraandrijving FAAC A1400 AIR RD, voor voetgangersdeuren in vluchtroutes, garandeert de deuropening in alle
omstandigheden, zelfs bij stroomuitval, dankzij de continue monitoring van krachtige NiMH-noodbatterijen.

• In geval van nood of probleem, opent de deur gegarandeerd door de bijkomende 2e motor i.c.m. een grotere tandriem van 12mm
voor grotere snelheid en acceleratie conform met de norm EN16005 – deze opent 80%
van de openingen tot 2000mm in 3 seconden.
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• Contacteer ons voor verdere inlichtingen of een offerte op maat ! (sales@faacbenelux.com)

• Draagbalk in geëxtrudeerd aluminium
• Dekkap in aluminium brut, geanodiseerd of gecoat in RAL-kleur, hoogte 100 of 140mm
• Max. gewicht: afhankelijk van enkele of dubbele vleugel en breedte per vleugel

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

FUNCTIES

SPECIFIEKE TOEBEHOREN

• Hoofdaandrijving met encoder (SafeZone)
• Tweede aandrijving met aanpasbare tandriemspanning
• 12mm tandriemtransmissie
• E1400 RD microprocessor sturing met auto-controle van de zaken gerelateerd aan de redundant safety
(EN 13849 PL.”d” Cat.3) en ingebouwd slot, batterij, fotocelbord en programmatiedisplay

• Automatisch gecontroleerde noodbatterijen i.g.v. stroomuitval om de deur te openen cf. EN16005

XDT3
Voor vluchtroutes, biedt FAAC de nieuwste dubbel technologie sensor
XDT3 (cod. 105104) voor gebruik in de vluchtrichting. Voor de andere
richting kan de traditionele dubbele sensor XDT of XV1 gebruikt
worden. Deze nieuwe sensor conform EN16005 en EN13849 PL. “D”
wordt gemonitored in het infrarood gedeelte (sluitveiligheid) en
specifieke connectie in het microwave gedeelte (gecontroleerde en
gegarandeerde opening).

SDK EVO
De A1400 serie wordt uitgerust met de nieuwe meerkeuzeschakelaar
SDK EVO voor bediening en programmatie. Deze is voorzien met
een groot grafisch display en paswoord voor installateursniveau &
gebruikersniveau.


