Akselikäyttö WA 400, WA 400 M
Vahva ja kestävä

Akselille asennettava käyttölaite
WA 400
Patentoitu akselille asennettava malli voidaan
asentaa nopeasti ja helposti jousiakselille
ja sen sivutilantarve on huomattavasti pienempi
kuin muiden toimittajien ratkaisuissa.
Voidaan yhdistää ohjaukseen
A / B 445, A / B 460, B 460 FU

Vaakasuora vakioasennusasento, vaihtoehtoinen pystysuora vaihtoehto,
kuvassa lisänä valinnainen hätä-käsiketju

Ketjukotelolla varustettu käyttölaite
WA 400
Ketjukotelolla varustettua käyttölaitetta WA 400 suositellaan
kaikkiin ovityyppeihin enintään 7500 mm:n korkeuteen asti
silloin kun oven sivuilla on niukasti tilaa, enint. 200 mm.
Nostotavoissa L ja LD tarvitaan aina ketjukotelolla varustettu
käyttölaite. Ovea säästetään sen välitetyn voimansiirron
ansiosta huomattavasti.
Voidaan yhdistää ohjaukseen
A / B 445, A / B 460, B 460 FU

Vakioasennusasento pystysuoraan,
kuvassa valinnainen hätäkäsiketju

Keskelle asennettava käyttölaite
WA 400 M
Tämä malli asennetaan jousiakselin keskelle, minkä
vuoksi erillistä sivuvastetta ei tarvita. Ota huomioon
yläpielen korkeus!
Malliin WA 400 M kuuluu vakiovarusteena varmistettu
vapautus ja se soveltuu melkein kaikkiin nostotapoihin.
Voidaan yhdistää ohjaukseen
A / B 445, A / B 460, B 460 FU
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Mikäli sivulla ei ole tilaa.

Vain Hörmannilta

Kaikissa kolmivaihevirtamalleissa:

Lisävarusteena tilattavat
lukituksen avaukset

ōErittäin tasainen oven liike
ōKorkea käyttöprofiili
ōNopeampi oven liike
ōMyös taajuusmuuttaja-versiona

Vakiovarusteena lukituksen
avaus huollon ajaksi
Ohjeiden mukaisten vuosittaisten tarkastusja huoltotöiden yhteydessä käyttölaitetta
ei tarvitse irrottaa monimutkaisesti oven
akselilta. Se säästää aikaa ja kustannuksia.
Huoltoa varten tarkoitettu lukituksen
avaustoiminto voidaan korvata milloin vain
varmistetulla lukituksen avaamisella.

Varmistettu lukituksen
vapautus sisältä
(vakiovarusteena mallissa WA 400 M)
Käyttölaitteen voi vapauttaa
kätevästi lattiatasolla seisoessa
(eurooppalainen patentti).

Valinnaiset lukituksen
avauksen hätäohjauslaitteet
Hätäkäsikampi
Edullinen vaihtoehto, saatavilla kahtena
mallina: joko jäykkänä kampena tai joustavana
nivellettynä hätä-käsikampena. Voidaan vaihtaa
myöhemmin hätäkäsiketjuun.

Hätäkäsiketju
Hätäkäsiketjua ja lisävarusteena saatavaa
varmistettua lukituksen avaamista käyttämällä
oven lukitus voidaan avata ja ovea voidaan
käyttää lattiatasolla seisottaessa.

Hätäkäyttö
Suositellaan korkeampiin, yli 3000 mm
korkeisiin oviin ja palolaitosten oviin.
Varmistettu lukituksen vapautus tarvitaan.

Varmistettu vapautus ulkoapäin ASE
Oven vapauttamiseksi ulkopuolelta
(saatavissa halleihin, joissa
ei ole toista sisäänkäyntiä).
Lukittava painevalukotelo, jossa
on puolipyöreä profiili.
Mitat:
83 × 133 × 50 mm (L × K × S)

Täyttää paloturvallisuusstandardin
EN 14092 vaatimukset.
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