От механични към автоматични врати.
Повече хигиена за повече сигурност.
Хигиената е едно от най-важните неща в нашия живот - в
градското планиране, в управлението на сгради и
съоръжения, в личния ни живот.
Дори една врата може да се окаже ключов елемент,
когато говорим за чиста и хигиенична среда. Дръжките за
врати са сред най-докосваните предмети в ежедневието
ни, а интензивният човекопоток на обществени места
означава, че хората може да оставят след себе си
множество вредни бактерии или вируси директно върху
дръжките.

Как да превърнем механичната врата
в напълно автоматична врата, която
се отваря без докосване:

Безконтактен и хигиеничен контрол за автоматични врати
Решение за лечебни заведения и обществени сгради
Защо сензора Magic Switch е толкова
специален?

само за 24 часа
-
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СТЪПКА 1
Премахнете механичните
автомати за отваряне на врати

•
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Инсталирайте сензор за
безопасност и поставете
безконтактен сензор за
отваряне Magic Switch

•
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• Magic Switch e безконтактен сензор, който
се активира чрез просто движение на
ръката пред сензора
• Основното му приложение е на места,
където липсата на физически контакт с
вратата е от ключово значение като
болници и лечебни заведения, хотели,
ресторанти, във фармацевтичната
индустрия и логистиката

• Лесен за инсталиране върху различни
повърхности - стени, врати и стъкло
• Нисък разход на енергия
Разстояние за активиране на сензора
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- от 10 до 50 cm
СТЪПКА 3
•

••

Безконтактен
достъп

Автомати за врати

Автоматична въртяща врата KT Flex
Drive в комбинация със сензор за
движение

Автоматични врати Оператори за летящи врати

Автоматична сгъваема врата тип
"хармоника" FFT в комбинация със
сензор за отваряне с крак (с max
натоварване от 500 кг), когато
отварянето с ръка не е
препоръчително

Автоматична плъзгаща врата със
сензор за движение

LED сензорен превключвател, с
който отварянето на вратите може да
бъде активирано с ръка или друга
част на тялото - без да е необходим
натиск. Светодиодите правят сензора
видим дори от разстояние и подават
визуален сигнал при активиране.

Инсталирайте оператори за
летящи врати ED 100/ED 250

•

Двукрила врата с оператор за
летящи врати ED 250 в
комбинация с бутон за отваряне с
лакът

• Удобно решение за отваряне на
автоматични врати

СТЪПКА 2
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Безконтактният достъп създава не само приятна
атмосфера, където да се чувствате сигурни, но и гарантира
максимална хигиена - особено при отварянето на врати.
Например, когато излизате от тоалетна, чистите ръце
остават наистина чисти, благодарение на отварянето на
вратата без докосване, което е възможно със сензора
Magic Switch.
Влизането в сгради и помещения без да докосвате врати и
дръжки е изключително важно, както в болници и лечебни
заведения, така и на публични места - като офиси,
търговски центрове, обществени институции, училища,
обществени тоалетни.

Автоматично
отваряне и затваряне
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