ES 200

Enkel og driftsikker
automatik til
skydedøre

dormakaba

ES 200

Sikkert, komfortabelt
og trygt

Et indbydende indgangsparti, som alle besøgende gerne vil bydes velkommen af, uanset
om det er hos tandlægen, i lufthavnen eller i en
butik. Forskellige indgangspartier stiller også
forskellige krav til en skydedørsautomatik.
Sikkerheden i en lufthavn, komforten i en butik
og trygheden på en arbejdsplads.
Lad os gøre det …
dormakaba har set på de forskellige krav,
der findes til skydedørsautomatikker, både
i forbindelse med komfort, enkelhed og
sikkerhed, og videreudviklet vores skyde
dørsautomatik ES200.
ES 200 samler mange funktioner i en enhed.
Blandt andet en motor, der giver en næsten

lydløs drift, og elektronik der automatisk
styrer dørens åbne- og lukkehastigheder.
Automatikken er energibesparende, og
programmeringsfunktioner gør den meget
nem at installere og vedligeholde.
ES 200 opfylder naturligvis kravene i sikker
hedsforskrifter og europæiske normer.
… Eller skræddersy selv din automatik
Med ES 200 kan man skræddersy en skyde
dørsautomatik til egne funktionskrav. De
mekaniske komponenter er standardiserede,
og automatikken kan kombineres med
forskellige enheder.

Med 39,7 millioner
passager i 2014 er
lufthavnen i München
den næstmest
trafikerede i Tyskland.

Ud over funktioner i verdensklasse har
vi også udviklet en formgivning, Contur,
som har vundet den internationale
designpris Red Dot.

Produktegenskaber
• Produktegenskaber
• Meget lavt lydniveau
• Enkel praktisk at bruge
• Indbygget overvågningssystem sikrer funktion og
alarmer ved afbrydelser
• Programmering udføres nemt direkte på styreenheden
• Programmeringsfunktionerne sparer tid gennem enklere
installation, konfiguration og vedligeholdelse af enheden
• Elektronikken styrer gennem programmering dørens
åbne- og lukkehastighed

• Godkendt i henhold til EN 16005
• Fås med en løsning til 1-fløjede og 2-fløjede døre
samt teleskopskydedøre
• Designet til panelvægte på 1 x 200 kg eller 2 x 160 kg
og åbningsbredder op til 3.000 mm
• Powerdrive-motorsystem til enestående
dynamisk respons
• Contur design, et elegant design, der passer til de
fleste miljøer
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