ASSA DA90
Dörrautomatik

Användningsområde
ASSA DA90 är lämplig för innerdörrar; både enkel- och
pardörrar. ASSA DA90 passar lika bra för bostadsanpassning
och offentliga miljöer, där kraven på en tyst och driftsäker
öppnare är stora, som i varuhus, skolor, hotell etc.
Egenskaper
• Max dörrbredd 1 200 mm
• Max dörrvikt 90 kg
• Temperaturområde -20°C - +45°C
• Max öppningsvinkel 110°
• Öppethållandetid 1,5-30 sek
• Mått: längd 716 mm, höjd 110 mm, djup 130 mm
• Löstagbar kåpa i flera färger: silver, vit, guld och brun
• Kan erhållas i NCS och RAL färger
Teknisk data
Anslutningsspänning
Strömförsörjning
Effektförbrukning

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions.

230 V AC, 50 Hz
24 V DC
max. 75 W

Funktion
• Elektromekanisk dörrautomatik som är helt tyst i drift
och öppet läge.
• Öppnaren kan monteras med dragande eller tryckande
armsystem.
• Dörrautomatiken kan kompletteras med ASSAs sortiment
av övervakningssystem. Dörren hindras då från att
överraskande slå upp i närheten av någon.
• Öppnings- och stängningshastigheten kan justeras
oberoende av varandra. Även stängningskraften går att
justera för att klara olika installationer.
• För enkel- eller pardörrar.
• Synkkabel för användning på pardörrar för att välja
öpp nings- och stängningsordning.
• Kan anslutas till olika impulser i ASSAs sortiment.
• Tilläggsmodul EXU-SI - används vid anslutning av
elslutbleck, nödbatteri mm.
• Tilläggsmodul EXU-SA – används vid inkoppling av
närvarosensor.
• Tilläggsmodul MUL – används vid anslutning av multielslutbleck.

ASSA DA90
Dörrautomatik

DA9000
• Dörrbladsbredd max 1 200 mm
• Tillslags- och stängningshastighet justerbara med
potentiometrar
• Justerbar öppenhållandetid 1,5 - 30 sek

DA9010/DA8512/Förlängningsfäste
• Standardarm, DA9010 karmdjup 0 – 110 mm
• Förlängd länkarm DA8512 karmdjup 235 - 360 mm
• Förlängningsfäste skarvdel till länkarm

DA9010

DA9020
Glidarm kan användas där ett designat utförande önskas
montage på gångjärnssidan.

DA9020

DA8515/DA8516/DA8517
Förlängningsdel kan användas där armsystem och
dörrautomatikhus måste flyttas isär på grund av att dörrautomatikhuset monteras på vägg.
DA8515 20 mm förlängning
DA8516 50 mm förlängning
DA8517 70 mm förlängning

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions,
dedicated to satisfying end-user
needs for security, safety and
convenience.

DA9000

DA8530
Monteringsplatta DA8530, kan användas för enklare fastsättning av automatiken.
Längd 716 mm, höjd 110 mm, tjocklek 8 mm.
DA8531 kan beställas i önskad längd för enkel- eller pardörr,
höjd 160 mm tjocklek 8 mm.

DA8515

DA8530
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