
Automātiskās sistēmas bīdāmām 
durvīm

VALNES automātiskās bīdāmās sistēmas nodrošina efektīvu un klusu 
durvju kustību. Automātiskā sistēma ir ietilpināta vieglā kompaktā 
kārbā, kas nodrošina vizuāli pievilcīgu durvju izskatu.

AUTOMĀTISKĀS BĪDĀMĀS SISTĒMAS EVOLUS 90 UN EVOLUS 150

APRAKSTS 
 
      • Standarta komplektācijā ir kustības detektors, baterija, 5 pozīciju atslēga 
 ar programmēšanas slēdzi
      • Automātiku korpuss izgatavots no anodēta alumīnija 
      • Sliedēs ir iebūvēti 2 rullīšu komplekti, sliedes augšdaļā ir iebūvēts papildu 
 rullis, lai nodrošinātu drošu un efektīvu ekspluatāciju
      • Durvju augstums ir vadāms mehāniski, vērtnes kustības garums ir 
 kontrolējams elektroniski
      • Impulsa barošanas avots tiek izmantots regulāra transformatora vietā, lai 
 nodrošinātu stabilu un ekonomisku automātikas darbību
      • Baterijas stāvoklis skatāms uz kontroles paneļa
      • Ērti kontrolējamas galvenās funkcijas (atvēršanās un aizvēršanās ātrums, 
 gaidīšanas laiks atvērtā stāvoklī, aizvēršanās paātrinājums u.c. funkcijas) 
      • Aizstājama, samazinot troksni un nodrošinot izmaksu ziņā efektīvu 
 ekspluatāciju un uzturēšanu
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SPECIFIKĀCIJA / VIENVIRU DURVĪM 

      • Atvēršanās platums: 700 – 3000 mm
      • Kontroles garums: no 1500 – 6500 mm
      • Durvju svars līdz 130 kg
      • Lielākais atvēršanās ātrums: 0,7 m/s
      • Lielākais aizvēršanās ātrums: 0,6 m/s
      • Atvēršanās laiks: 0…20 sek
      • Automātikas izmēri: 120 x 150 mm
      • Darba temperatūra: -20….+50 °C
      • Noturība pret laikapstākļiem: IP22

GALVENĀS FUNKCIJAS 
 
      • Automātiska atvēršana / aizvēršana 
      • Atvēršana ierobežotā platumā (ziemas režīms)
      • Atvēršana tikai izejai 
      • Automātiskā atvēršana 
      • Nakts aizslēgšana
      • Atvēršana / aizvēršana rokas režīmā (iestatāms 
 2, 3, 5 punktos) 
      • Atvēršana tikai ieejai*
      • Programmatūra vairākās valodās*

 *Digitāls programmēšanas slēdzis

 SPECIFIKĀCIJA / DIVVIRU DURVĪM
      
      • Atvēršanās platums: 900 – 3000 mm
      • Kontroles garums: no 1800 – 6500 mm
      • Durvju svars līdz 90 kg / vienai vērtnei
      • Lielākais atvēršanās ātrums: 1,4 m/s
      • Lielākais aizvēršanās ātrums: 1,2 m/s
      • Atvēršanās laiks: 0…20 sek
      • Automātikas izmēri: 120 x 150 mm
      • Darba temperatūra: -20….+50 °C 
      • Noturība pret laikapstākļiem: IP22

SPECIFIKĀCIJA / VIENVIRU DURVĪM

      • Atvēršanās platums: 700 – 3000 mm
      • Kontroles garums: no 1500 – 6500 mm
      • Durvju svars līdz 200 kg
      • Lielākais atvēršanās ātrums: 0,7 m/s
      • Lielākais aizvēršanās ātrums: 0,6 m/s
      • Atvēršanās laiks: 0…20 sek
      • Automātikas izmēri: 120 x 150 mm
      • Darba temperatūra: -20….+50 °C
      • Noturība pret laikapstākļiem: IP22

 SPECIFIKĀCIJA / DIVVIRU DURVĪM

      • Atvēršanās platums: 900 – 3000 mm
      • Kontroles garums: 1800 – 6500 mm
      • Durvju svars līdz 150 kg / vienai vērtnei
      • Lielākais atvēršanās ātrums: 1,4 m/s
      • Lielākais aizvēršanās ātrums: 1,2 m/s
      • Atvēršanās laiks: 0…20 sek
      • Automātikas izmēri: 120 x 150 mm
      • Darba temperatūra: -20….+50 °C
      • Noturība pret laikapstākļiem: IP22

EVOLUS 90

EVOLUS 150
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