OmniSlide
Drive Flexible

Het OmniSlide Drive Flexible schuifdeurmechaniek is de meest veelzijdige aandrijving in ons
productassortiment. Het mechaniek is leverbaar in een groot aantal configuraties, inclu
sief deursystemen met inbraakwerende onderdelen, brandwerende deurvleugels of als een
speciale nooduitgang, en is geschikt voor situaties waar druk personenverkeer plaatsvindt.
De OmniSlide Drive Flexible is ontwikkeld om de beste prestaties te leveren voor de meest
uiteenlopende toepassingen.
Bedieningsopties
• Sensoren
• Drukknop
• Kaartlezer
• Sleutelimpulsschakelaar
• Nachtvergrendeling

Eigenschappen
• Enkelvleugelige, dubbelvleugelige en telescopische
configuratie
• Open- / sluitsnelheid van 0,03 - 0,8 m/s
• Instelbare openhoudtijd 0-45 seconden
De OmniSlide Drive Flexible is leverbaar met de Omni
Slide profielsystemen Basic, Slim en Crystal.

Afmetingen en Specificaties
Type

Doorgangs-	Kap-	

		
		

breedte

hoogte

(mm)

(mm)

				

C
Min.

Minder-	 Type

diepte
(mm)

Max.

Vluchtweg**

Installatie-	validen-	 Passanten		

Gewicht

toeganke-			

Deur-

lijkheid*			

vleugel

Enkelvleugelig		

700-2000

140

195

1x 150 kg

Dubbelvleugelig		

800-3000

140

210

2x 150 kg

Telescopisch tweevleugelig

1100-3000

140

285

2x 120 kg

Telescopisch viervleugelig

1200-4000

140

285

4x 75 kg

* Er is een minimale doorgangsbreedte van 850 mm vereist
** Mits voorzien van een noodstroomvoorziening

Noodsituatie

C

D

De OmniSlide Drive Flexible kan worden uitgerust met
een noodstroomvoorziening met accu’s om te garan
deren dat het noodopeningsmechanisme altijd in wer
king kan worden gesteld. Wanneer de accu leeg is, kan
de deur nog één laatste maal worden geopend of ge
sloten afhankelijk van de opgegeven programma-instel
ling. Zonder noodstroomvoorziening komt de deur tot
stilstand wanneer de stroom uitvalt.

Technische Specificaties
Voeding:

230 VAC, 50 Hz / 115 VAC, 60 Hz

Energieverbruik
In Bedrijf:

280W

Stand-by:

100W

Werkingstemperatuur:

-15°C tot +50°C

Zekering: 	Externe voeding met trage
zekering van 10A
Dit product voldoet aan de EN 16005-veiligheidsnorm.
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Alle rechten voorbehouden. Boon Edam behoudt het recht om de producten zoals beschreven in deze brochure te allen tijde te verbeteren en te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

			 D

Neem contact op
Heeft u vragen over Boon Edam of over onze producten en diensten? Vul
dan het onderstaande formulier in en wij nemen binnen een werkdag
contact met u op.

Naam
Bedrijfsnaam
E-mail
Telefoon
Bericht

VERSTUUR

Let op

Het formulier werkt alleen als u deze heeft geopend in Adobe Acrobat (Reader).

