
 Porteo dörrassistent  
 för innerdörrar
Porteo dörrassistent är en 
produkt som öppnar för nya 
möjligheter. Den kan monteras 
på alla typer av innerdörrar med 
normal användningsfrekvens, 
men ska inte användas på 
brand- och rökdörrar då den inte 
är utrustad med låsfjäder. Med 
en Porteo dörr assistent kan du 
öka tillgängligheten i alla typer 
av byggnader.

Exempel på användningsområden
• Dörrar till toaletter och kontor
• Innerdörrar på förskolor
• Dörrar till klassrum
• Dörrar mellan reception 

och behandlingsområden 
på läkar- och tandläkar-
mottagningar

• Dörrar till mötesrum, 
 garderober osv.
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Med förbehåll för ändringar

Porteo. En ny dimension av användarvänlighet 
och tillgänglighet.

Frisving 
Dörren öppnas nästan helt utan motstånd 
och förblir öppen en stund innan den lång-
samt stängs igen.

Automatik
Tryck på impulsbrytaren eller fjärrkontrollen 
så startar dörrassistenten och öppnar dörren 
till full öppningsvinkel. Efter inställd tid 
stängs den automatiskt.

Öppningshjälp 
Om dörren öppnas mer än tre grader startar 
dörrassistenten och öppnar dörren till full 
öppningsvinkel. Efter inställd tid stängs den 
automatiskt.

Fast öppet läge
Denna funktion kan användas genom att 
antingen ställa programbrytaren i läget 
”öppen” eller genom att trycka snabbt två 
gånger på impulsbrytaren/fjärrkontrollen.

Funktioner
• Frisving
• Öppningshjälp
• Automatik
• Fast öppet läge
• Fördröjd öppning i samband 

med låsöppning.
• Dörren dras in mot dörrkarmen 

innan den öppnas
• Tillslag för dörr med elslutbleck.
• Fast öppet läge tillgängligt via 

impulsbrytare/fjärrkontroll.

Justerbara parametrar
• Öppningshastighet 5–10 sek
• Stängningshastighet 5–10 sek
• Öppethållandetid 5–30 sek
• Fördröjd öppning 0,2–3 sek
• AV/PÅ-låsfunktion

Tekniska data

Maximal dörrbladsvikt 80 kg

Maximal dörrbladsbredd 1 100 mm

Vikt 3,2 kg

Färg Silver, vit

Mått Höjd 60 mm

Djup 80 mm

Bredd 530 mm

Driftspänning för tilläggsutrustning 24 V DC, 300 mA


