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TSA 325 NT manuel   *
ANVENDELSESOMRÅDER

3- og 4-fløjede dørsystemer

Ind- og udvendige døre med lille trafik

Repræsentative indgange med stort lysindfald

Facader med smalle kitløse konstruktioner

Glasfacader med højeste designkrav

Indvendige diametre fra 1800 til 3600 mm mulige

Egnede profilsystemer er fint indrammede profilsystemer med ISO- og mono-glas, helglassystem (GGS) og
integreret helglassystem (IGG)
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Manuelt karruseldørsystem til 3- eller 4-fløjede døre
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PRODUKTDETALJER

Et let tryk med hånden er tilstrækkeligt til at dreje fløjene

Billigere end dørautomatik, fordi sikkerhedsanordningerne iht. EN 16005 bortfalder

Præcis afslutning af fløjene med sidevæggene

Høj isoleringseffekt mod træk, vejrpåvirkninger og støj

En valgfri omdrejningstalbegrænser regulerer omkredshastigheden, når den maks.
omdrejningstalsgrænse nås

En valgfri positioneringsautomatik bringer døren tilbage i udgangspositionen efter passagen
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TEKNISKE DATA

Handelsnavn TSA 325 NT manuel  *

Betjening manuel Ja

Med omdrejningstalbegrænser (valgfri) Ja

Med positioneringsautomat (valgfri) Ja

Funktion Servo Ja

Indvendig diameter (min.) 1800 mm

Indvendig diameter (maks.) 3600 mm

Til 3-flg. dørsystemer Ja

Til 4-fløjede dørsystemer Ja

Indvendig gennemgangshøjde 3000 mm

Kranshøjde (min) 75 mm

Version sidedele 10 mm LG, 22 mm panelfyldning, 34 mm panel med glat flade,
Specialglas på forespørgsel

Version tagkonstruktion Støvtag med træafdækning, Optisk pladeafdækning, Vandtæt tag med
afløbskanal

Belysning ved varianter med tag

Gulvbelægning Rensemåtte, Gulvmåtte efter kundens ønske
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Luftsløranlæg Elektrisk luftsluse, Varmtvandsluftsluse, Muligt, alt efter
loftkonstruktionen

Natlukning anordning Indendørs, Udendørs

Natlukning type Manuel, Automatisk

Natlukning konstruktionstype 10 mm LG, 22 mm ISO-glas, 22 mm panelfyldning, Specialglas på
forespørgsel

Lås Manuel, Stang, elektromekanisk

Dørgreb horisontalt eller vertikalt Ja

Gulvring Ja

Underjordisk drev Ja

Handicapknap Ja

Standardkonformitet DIN 18650, EN 16005

* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved
spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.
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