Akselikäyttö WA 300 S4
Varustettu lisävarusteisella pehmeällä käynnistyksellä ja pysäytyksellä

Edut pähkinänkuoressa
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varmistaa tasaisen ja
ovea säästävän liikkeen.
Se pidentää ovilaitteiston
käyttöikää huomattavasti.

kustannuk
Alhaiset kustannukset
ja alhainen kulutus
WA 300 S4 -mallin hinta
on n. 30 % alhaisempi
kuin kolmivaihevirtakäyttölaitteella. Myös
päivittäinen virrankulutus
on 75 % alhaisempi.

Erityisen asennus- ja huoltoystävällinen
vakiovarusteisen voimanrajoituksen
ansiosta
Käyntiovettomissa ovissa ei tarvita
tiettyjä varusteita, esim. tuntoreunaa
tai köydenhöltymäkytkintä.
Siten säästetään kustannuksia
ja korjaus- ja huoltotöiden tarvetta.
Oven turvallinen sulkeutumisliike
alennetulla nopeudella
Koko avautumisliike sekä sulkeutumisliike
yli 2500 mm:n korkeudella, tapahtuu
n. 19 cm/s -nopeudella.
Oven liikkuessa alle 2500 mm:n
korkeudella on nopeudeksi asetettava
turvallisuussyistä n. 10 cm/s. Rajoitusta
ei tarvitse ottaa huomioon, mikäli
käytetään edeltävää valokennoa
tai alareunan tuntoreunaa, eli ovi avautuu
ja sulkeutuu koko matkan nopeudella
19 cm/s.
Painikkeilla varustettu
integroitu ohjaus DTH R
Käyttölaitteen WA 300 S4 voi tilata
haluttaessa myös ulkopuolisen ohjauksen
360 kanssa (valmisteltu ajokaistan
säätelyä varten).

Kallistettu asennus

Ovimitat
Oven maksimileveys 6000 mm
Oven maksimikorkeus 4500 mm
Enintään 150 ovisykliä päivässä
tai enintään 100 pysäköintipaikan
parkkihalleissa

Nopea ja helppo
asennus ja käyttöönotto
koska kaikki komponentit
on jo esiasennettu eikä
alareunan tuntoreunaa
tai köyden höltymäkytkintä
tarvitse asentaa.

Lisätietoja on
asennustiedoissa tai niitä
saa lähimmältä
Hörmann-edustajalta.
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Pystyasennus

Vain Hörmannilta
EUROOPPALAINEN PATENTTI

Vakiovarusteena mallissa WA 300 S4

Lisävarusteena tilattavat
lukituksen avaukset

ōPehmeäkäynnistyksellä ja -pysäytyksellä
varmistetaan ovea säästävä ja tasainen oven liike
ōVoiman rajoitus molempiin liikesuuntiin
ōPainikkeella varustettu integroitu ohjaus DTH R
ōVähäinen sivutilantarve (vain 200 mm)
ōOveen ei tarvitse tehdä asennuksia tai johdotuksia*
ōKöydenhöltymäkytkintä ei tarvita
ōVirrankulutus standby-tilassa vain 1 W
(ilman muita kytkettyjä sähköisiä lisälaitteita)
*

paitsi käyntiovella varustetuissa ovissa

Varmistettu lukituksen vapautus sisältä
Käyttölaitteen voi vapauttaa
kätevästi lattiatasolla seisoessa
(eurooppalainen patentti).

Lukituksen avaus huollon
ajaksi suoraan käyttölaitteesta
Käyttölaitetta ei tarvitse välttämättä irrottaa
oviakselista lakisääteisiä vuosittaisia
tarkistustöitä varten. Se säästää aikaa
ja kustannuksia. Huoltoa varten tarkoitettu
lukituksen avaustoiminto voidaan
korvata milloin vain varmistetulla
lukituksen avaamisella.

Valinnainen painikeohjaus 300 U
Painikeohjaus 300 U (kuvassa ylempi
ohjausyksikkö) muodostaa yhdessä
kuormaussiltaohjausten 420 S
ja 420 T kanssa kompaktin yksikön.
Energiaa säästyy huomattavasti uudella
energiansäästötoiminnolla varustettuun
kuormaussiltaohjaukseen yhdistettynä.
Painikeohjauksen 300 U saa halutessa
myös integroidulla pääkytkimellä varustettuna
(ei kuvassa).

Varmistettu vapautus ulkoapäin ASE
Oven avaamiseksi ulkopuolelta
(saatavissa halleihin, joissa ei ole toista
sisäänkäyntiä). Lukittava painevalukotelo,
jossa on puolipyöreä profiili.
Mitat:
83 × 133 × 50 mm (L × K × S)
Hätäkäyttö
Korkeampien, yli 3000 mm
korkeiden ovien käsiohjaukseen
(ks. kuva sivulla 69)
Vara-akku
Tällä ulkopuoliseen koteloon sijoitetulla
hätävirransyötöllä voi kompensoida
verkkokatkoksia jopa 18 tunnin
ja enintään 5 ovisyklin ajan
(lämpötilasta ja lataustilasta riippuen).
Hätäakku latautuu jälleen normaalin
ovikäytön aikana.
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