Posuvné kovanie so zdvihom krídla
s motorovým ovládaním MHS400
technika vo vašich službách

Vhodný aj pre dodatočnú montáž na všetky typy rámových materiálov
(hliník, drevo, plast)
Nezávislý od profilového systému a kovania
Jednoduchá montáž bez frézovania a omietania – bez špiny
Otvára, zatvára a zamyká automaticky
Elektronická ochrana proti privretiu
Ovládanie prostredníctvom infračerveného diaľkového ovládača vhodné aj pre
zdravotne postihnuté osoby
Systém plug & play: vybaliť a namontovať
Uľahčenie všetkých elektroinštalačných prác systémom zástrčka/zásuvka
Ľahko prístupné pre údržbu

Bezpečnosť
a komfort.
Vitajte doma.
MHS 400 presviedča okrem iných výhod
Jedinečný motorový systém MHS 400 pre Štandardne sa činnosť pohonu ovláda
ťažké posuvné krídla s hmotnosťou až do tlačidlom na posuvnom krídle, alebo infra- i ľahkou montážou. Dodáva sa predčerveným diaľkovým ovládačom. Jedným
montovaný, zhotovený na mieru. Dá sa
400 kg je vhodný pre posuv jednokrídinfračerveným diaľkovým ovládačom
dodatočne namontovať aj na existujúce
lových a dvojkrídlových posuvných dverí
je možné ovládať až 5 skupín pohonov.
posuvné krídla vybavené kovaním so zdvivybavených kovaním so zdvihom krídla.
Jeden pohon je zas možné ovládať až
hom krídla, nezávisle od jeho výrobcu.
Vďaka svojmu mo-dernému a decentné8 diaľkovými ovládačmi. Pri dvoch od
mu dizajnu má univerzálne využitie a je
Kovanie je skryté, viditeľný je iba pohon
seba odsuvných krídlach (schéma C) je
nezávislý od výrobcu kovania.
osadený na ráme a motorová „kľučka“ s
možné ovládať každé krídlo individuálne. ovládacím tlačidlom na krídle. Pohon je
Systém spĺňa vysoké nároky na bezpečOkrem toho je možné ovládať pohon
kompaktný, stavebná výška je len 72 mm,
nosť: štandardne je vybavený ochranou
napr. pomocou tlačidiel umiestnených na
stavebná hĺbka je len 73 mm.
proti preťaženiu (privretiu). Pri zatváraní
stene. V prípade výpadku prúdu je možné
sa pohybuje krídlo posledných 500 mm
Motorový systém MHS 400 vám spríjemzníženou rýchlosťou. V prípade narazenia krídlo posunúť a uzamknúť/odomknúť
ní bývanie. Má mimoriadne tichý chod,
manuálne.
na prekážku sa smer pohybu obráti a
disponuje systémom štrbinového vetrania,
Posuvné krídlo je možné uviesť na 10
krídlo sa posúva cca. 4 sekundy v smere
programovateľnou šírkou otvorenia a
minút do pozície štrbinového vetrania. Po
otvárania. Systém môže byť vybavený
ochranou proti privretiu.
uplynutí tohto času sa krídlo automaticky
svetelnými závorami, čím splní parametre
V prípade záujmu Vám radi poskytneme
uvedie do zatvorenej polohy. Posuvné krídvšetkých rizikových tried. Spĺňa aktuálviac informácií.
lo sa dá odsúvať úplne, alebo čiastočne
ne ustanovenia smerníc EN 14351-1,
EN60335-2.
- do polohy definovanej užívateľom.
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Vďaka nízkemu prahu je použitie tohto
riešenia ideálne aj pre bezbariérové bývanie. Vyznačuje sa ľahkým a jednoduchým
ovládaním, bez potreby vynakladania
fyzickej námahy. Je tak vhodný aj pre
starších, resp. telesne postihnutých ľudí.

