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record – automata harmonika ajtók
A harmonika ajtók egész más elven működnek,
mint az automata ajtók általában. Nincsenek
széttolódó ajtószárnyak, nincs jobb- és bal
oldalon helyigénye. Mivel a szabad nyílás
4 ajtólappal van lefedve, így a csuklós
mozgásnak köszönhetően az ajtó síkjából
minimális mértékben kilógva foglalnak helyet a
nyitott állapotban lévő ajtólapok.
Minden olyan helyre javasolt, ahol 2 szárnyú
automata nyíló ajtót (lengőajtót) terveztek,
mivel azokkal összehasonlítva mind árban,
mind praktikumban, mind élettartamban jobb
értékeket mutatnak.

record 20 FTA
Azokon a helyeken, ahol a hagyományos
automata ajtó nem építhető be, ott a harmonika
ajtó nyújtja a megoldást.
Ez lehet akár folyosó is – az szinte teljes
szélességben átjárható marad. Ezt az ajtótípust
oly módon tervezték, hogy akár szűk helyekre
utólag beépítve is nagyszerű megoldást nyújt
az automata nyílászáró kérdésre.
Gyors mozgás miatt jó lehetőség pl.
konyhákra, pincérajtókra, de a szagok miatt
kényes kérdésnek számító, fürge záródást
igénylő dohányzó helyiségekre is.

record FTA 20 FBO
Azokon a helyeken, ahol a tűzvédelmi
hatóságok csak kilökhető szárnyú (total pánikos)
ajtót fogadnak csak el, ott az FBO típus a
megfelelő, melynek alap pánik funkciója
megegyezik az FTA 20 típuséval, ám szükség
esetén ajtószárnyai kilökhetők.
Alapvetően ez az ajtótípus a leginkább
helytakarékos – minden típusú egyéb
megoldással összehasonlítva. Rendkívül gyors
mozgás jellemzi, s bár a többi record ajtó is
igen hosszú élettartamával hívja fel magára a
figyelmet, e típus vezeti e büszke sort.

Alkalmazási területek
Általában nyílásba (folyosóra) kérik, de akár
falra is szerelhető 2 000 x 2 500 mm méretig.

Opcionális adatok
ÆÆ Alumínium szerkezete RAL színekben
festhető, vagy akár eloxálható
ÆÆ A magyarul beszélő, rendkívül informatív
megjelenítéssel rendelkező fali kezelőegység
egyedülálló segítséget tud nyújtani nem csak
a könnyű használathoz, de alkalmanként
a távoli hibafelderítés esetére is. Ezáltal
üzemeltetési költsége alacsonyabb, mint az
egyéb – nem túl informatív – kezelőszervvel
ellátott automata ajtóké.
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Specifikációk
record FTA 20 – automata harmonika ajtók
Nyitási szélesség (A):

800 – 2 000 mm

Maximális ajtószárny-tömeg:

2 x 40 vagy 4 x 40 kg

Ajtó mozgási sebessége:

0.7 m / s

Maximális átjárási magasság (G):

up to 2 500 mm

Meghajtó adatai:

Mélység x magasság: 240 x 180 mm

Áramforrás:

230 V AC / 50 / 60 Hz

Környezeti hőmérséklet:
Szenzorok, biztonság, védelem:

−15 °C-tól +50 °C-ig
radar / infravörös érzékelők, kapcsolók, stb.

Programozható funkciók:

ÆÆ Automata működés
ÆÆ Tartós nyitás
ÆÆ Kézi működtetés
ÆÆ Zsilip funkció (2 ajtó esetén)
ÆÆ Zárt állapot

Opciók:

ÆÆ Zsilip vezérlés
ÆÆ Vésznyitó gomb
ÆÆ Távirányító
ÆÆ Éjszakai üzemmód
ÆÆ Csengő
ÆÆ Ajtószárny állapot visszajelzés
ÆÆ Kulcsos nyitási lehetőség (SSK)
ÆÆ Kiterjesztett funkciók modulja (FEM) opcionális,
tetszőleges kiegészítőkhöz
ÆÆ Falra, vagy nyílásba (folyosóra)
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