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Geruisloos, slank en
krachtig - EM PSW250

Met een dikte van slechts 70 mm vormt
de EM PSW250 een aantrekkelijke
oplossing bij een beperkte installatieruimte, of als er esthetische eisen worden gesteld aan het deursysteem. De
beperkte afmetingen van de aandrijving
gaan niet ten koste van de prestaties. De
EM PSW250 is geschikt voor deuren tot
250 kg en zorgt voor een probleemloze
aandrijving, ook bij luchtdrukverschillen
of zware weersomstandigheden, zoals
harde wind.

Duwarmsysteem, PUSH

Trekarmsysteem, PULL

De EM PSW250 voldoet aan de strengste
eisen op het gebied van betrouwbaarheid en geruisloze werking en zorgt voor
een langdurige efficiënte en gebruiksvriendelijk aandrijving van uw automatische deuren. Bij een stroomstoring
kan de EM PSW250 worden geactiveerd
door een reserveaccu, zodat de deur ook
bij stroomuitval blijft werken. Dankzij
slimme standaardfuncties zoals “Push
and Go” en “Power Assist” kan de EM
PSW250 ook eenvoudig handmatig worden geopend. Via een ruim aanbod aan
veiligheidssensoren, radars en andere
activeringsunits zijn tal van automatische deuroplossingen mogelijk, ongeacht de toepassing of het soort gebruikers.
Veiligheid en beveiliging van wereldklasse
De EM PSW250 voldoet aan Europese
normen zoals EN16005, en biedt tal
van slimme standaardfuncties voor
een veilige werking. De optionele LowEnergy-instelling reduceert de snelheid
en kracht tijdens het openen en sluiten.
Als tijdens het openen of sluiten een
obstakel wordt gedetecteerd, stopt de
aandrijving en wordt de deurbeweging
omgekeerd. De EM PSW250 kan worden uitgerust met veiligheidssensoren
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Aantrekkelijk design en uitstekende
prestaties

Gebruiksgemak voor alle soorten
gebruikers en toepassingen
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De EM PSW250 is een van de krachtigste, veiligste en meest flexibele deuraandrijvingen op de markt. Dankzij het
slanke ontwerp, de geruisloze werking, de uitstekende prestaties en een
groot aanbod aan accessoires voor
gebruiksgemak, veiligheid en beveiliging is de EM PSW250 de ideale keuze
voor nagenoeg iedere toepassing,
zoals in gezondheidsinstellingen en
bedrijfspanden en openbare gebouwen.

die zorgen voor een veilige werking in
de Full-Energy-stand. Als de veiligheidssensoren een obstakel detecteren
tijdens het openen, stopt de deur. Als
een obstakel wordt gedetecteerd tijdens
het sluiten, stopt de deur en wordt de
deurbeweging omgekeerd. Als een sensor een fout registreert, stopt de deur
onmiddellijk en wordt overgeschakeld op
handmatige aandrijving.
De EM PSW250 is goedgekeurd voor
branddeuren, zowel voor enkele deuren als voor dubbele deuren, dankzij de
unieke mechanische coördinatie.
Met het oog op de veiligheid en beveiliging van de automatische deur is de
EM PSW250 voorzien van slimme functies voor elektronische vergrendeling.
In de Fail-Safe modus wordt de deur
elektrisch vergrendeld. Bij stroomuitval wordt de deur ontgrendeld en kan
de deur handmatig worden geopend om
het pand te verlaten. In de Fail-Secure
modus wordt de deur vergrendeld zonder elektriciteit. Bij stroomuitval blijft de
deur vergrendeld om de beveiliging van
de deur te waarborgen. Als de deur door
een obstakel niet kan worden vergrendeld, herhaalt de Lock-Retry functie de
vergrendelingscyclus totdat de deur is
gesloten en vergrendeld. De synchronisatiefunctie voorkomt dat dubbele deuren klem komen te zitten en zorgt voor
een correcte opening en sluiting.

Kostenefficiëntie
Lage levensduurkosten
De EM PSW250 is ontwikkeld met het
oog op kostenefficiëntie. Hij wordt compleet aangeleverd met alle benodigde
componenten in één doos, wat logistiek
voordeel en tijdspbesparing oplevert
vanaf de aankoop tot de uiteindelijke
installatie. De innovatieve en installatievriendelijke eigenschappen, zoals
kant-en-klaar bedrade sensoren die via
snelkoppelingen aangesloten kunnen
worden, besparen niet alleen tijd, maar
voorkomen ook fouten tijdens de installatie. De slimme, zelflerende cyclus
garandeert een snelle en correcte
ingebruikname van de aandrijving. Na
installatie is de EM PSW250 eenvoudig
bereikbaar voor regulier onderhoud en
werkzaamheden.

Accessoires
 rmsystemen, PULL en PUSH
A
Sensoren en activeringsunits
EXU-SI en EXU-SA uitbreidingskaarten voor extra veiligheid en beveiliging
Coördinatieunit voor dubbele deuren
Reserveaccu
Programmakeuzeknoppen

Goedkeuringen
De EM PSW250 voldoet aan de volgende
normen;
EMC (EN61000-6-2, EN 61000-6-3)
Elektrische veiligheid (EN 60335-2-103,
EN 60335-1, IEC 60335-2-103,
IEC 60335-1)
Functionele veiligheid (EN ISO 13849-1)
Gebruikersveiligheid (EN 16005)
Brandweerstand (EN 1634-1)
Prestatiekenmerken (EN 16361)
Milieu-eigenschappen (EN ISO 14025)

Technische specificaties
Stroomvoorziening:

100-240 VAC +10/-15%, 50/60 Hz, zekering max 10 A (gebouwinstallatie)

Stroomverbruik:

Max. 300 W

Hulpspanning

24 V DC, max. 700 mA

Omgevingstemperatuur:

-20 °C tot +45 °C

Aanbevolen max. deurgewicht en deurbreedte:

Traagheidsmoment J = Deurgewicht x (deurbreedte)2/3
PUSH = 140 kgm2
PULL = 80 kgm2

Gewicht deuraandrijving incl. deksel

ca. 9kg
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