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Indbyggede skydedørssystemer
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Ring for nærmere information

ECLISSE E-MOTION
TEKNISKE DETALJER

E-MOTION passer til single dør:

 ECLISSE SINGLE;
 ECLISSE LUCE SINGLE;
 ECLISSE UNILATERAL;
 Passagebredde til enkeltdøre: bredde fra 700
 til 1300 mm x højde til 2600 mm.
 Maks. dørvægt 80 kg (træ- eller glasdøre)
 Færdig vægtykkelse: fra 95 mm.

E-MOTION passer til dobbelt dør: (2 motorer):

 ECLISSE DOBBELT;
 ECLISSE LUCE DOBBELT;
 Passagebredde til enkeltdøre: bredde fra 600+600 
 til 1300+1300 mm x højde til 2600 mm.
 (for L<700+700 mm medfølger en ekstern elektronisk  
 boks)
 Maks. dørvægt 80 kg (træ- eller glasdøre)
 Færdig vægtykkelse: fra 95 mm.

Ekstraudstyr:

 Fjernbetjening med modtagerkort.
 Aktive infrarøde sensorer med variabelt    
 detektionsområde.
 Elektromekanisk blok med fjernbetjening.

Bemærkninger: Hvis monteret på en allerede installeret 
indbygget skydedør, mindskes passagehøjden med
ca. 20 mm.

E-MOTION er den nye lineære motor til ECLISSE 
indbyggede skydedøre, som er klargjort til 
indbygning i et enkelt dørindbygningsmodul.
Den anvendte magnetiske teknologi gør den støjsvag 
og nem at installere. Motoren er allerede samlet med 
strømforsyning og kabler og klar til indbygning i 
modellerne Single.

Plug&play
Tilslut motoren til strømforsyningen (AC 230V) og tryk på 
kontakten.

Selvindstilling
Det innovative elektroniske styresystem installeret i 
løbesporet starter selvindstillingen, som registrerer 
passagemål, vægt og friktion på døren for indstilling af åbn/
luk-cyklussen (hastighed og acceleration).

Justerbar
Når selvafprøvningen er fuldført, kan man ændre 
døråbningshastigheden, åbningstiden og følsomheden 
over for forhindringer.

Fås som standard til følgende funktioner:

Push&Go: ved hjælp af en let manuel impuls på   
dørhåndtaget starter systemet automatisk en åbningscyklus.

Automatik: en impuls fra radar, kontakt eller fjernbetjening 
åbner døren helt.
Når døren åbnes, lukker den automatisk igen.

Åben: ved valg af denne funktion forbliver døren åben. 
Denne funktion gør det også muligt at åbne døren manuelt.

Manuelt: i tilfælde af strømsvigt arbejder E-MOTION 
manuelt. Eftersom der ikke er nogen mekaniske elementer, 
giver det døren en glidende og støjsvag bevægelse.


