record your global partner for entrance solutions

record TSA 20
Alan Kazanımlı \ Gösterişli Kapılar

record TSA 20 sessiz ve estetik

Dar ya da çok geniş girişler için record teknolojisini ve sessizliğini aynı anda sunar.
800mm - 4000mm geçiş genişlikleri mümkün kılan record TSA 20, standart kapılara
oranla %30 daha az yer kaplar ve neredeyse görünümleri aynıdır.
Tüm alt yapısını record sistem 20'den alan ve tüm record sensörleri/aksesuarları ile
uyumlu olan record TSA 20 teleskopik kapılar; çift kanatta 180 - 240 kg, dört kanatta
ise 360 - 520 kg kapasiteleri ile çok büyük ve gösterişli girişler için idealdir.

Özellikler
record sistem 20'nin tüm özelliklerine ek
olarak; birbiri üzerine kayan çift kanatlar
ve çift ana taşıyıcı/ray sistemi içerir.

Uygulama
Dar alan ve girişler için çözüm üretir.
Geniş/büyük alan ve girişleri destekleyerek
etkileyici bir karşılama sağlar.
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record TSA 20

Doğrusal standart yana kayar kapıların ölçü olarak yeterli olmadığı durumlarda
record TSA 20 teleskopik kapılar estetik çözümler üretir.
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record TSA 20 – Doğrusal teleskobik kapılar
Teknik özellikler
record D-TSA 20

record E-TSA 20

Geçiş genişliği

1 200 – 4 000 mm

800 – 3 000 mm

Geçiş yüksekliği

3 000 mm

3 000 mm

Mekanizma genişliği

min 1.5 x A + 200 mm

min 1.5 x A + 100 mm

Toplam yükseklik

G + 108 / 150 / 200 mm

G + 108 / 150 / 200 mm

Kapı kanat ağırlığı

4 x 80 kg

2 x 90 kg

Kapı kanat ağırlığı DUO/RED

4 x 90 kg

2 x 130 kg

Ana besleme voltajı

100 – 240 V AC

100 – 240 V AC

Kullanılan güç /en çok

90 W

90 W

Bekleme güç kullanımı

25 W

25 W

Mekanizma/Sürücü ölçüleri
Yükseklik

108

108

Sabit kanatlar olmadan

222 x 108

222 x 108

Sabit kanatlarla (derinlik x yükseklik)

259 x 108

259 x 108

Ayarlanabilir parametreler
Sistem 20'nin tüm parametreleri geçerlidir.

Çalışma koşulları
Ortam sıcaklık aralığı

− 15 °C to + 50 °C

− 15 °C to + 50 °C

Nem aralığı

% 85'e kadar bağıl nem, yoğuşmasız

% 85'e kadar bağıl nem, yoğuşmasız

Koruma sınıfı

IP 20

IP 20

2006/42/EG; EN 16 005 // ISO, TUV ve IFT

2006/42/EG; EN 16 005 // ISO, TUV ve IFT

İşlevsel güvenlik
Standart uyumluluk
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