ASSA DA95
ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

Dörrautomatik

Användningsområde
ASSA DA95 elektromekanisk slagdörrsautomatik är lämplig
för de flesta inner- och ytterdörrar; både enkel- och pardörr.
ASSA DA95 passar lika bra för bostadsanpassning, offentliga
miljöer, där kraven på en tyst och driftsäker öppnare är stora,
som i varuhus, skolor, hotell etc. med hög trafikintensitet och
svåra driftförhållanden.
Funktion
• DA9510 standardarm, karmdjup 110 mm
• DA9520 glidarm
• ST arm för montage på gångjärnssidan
karmdjup max 100 mm. Vänster och höger beslag
• DA8512 förlängd länkarm, karmdjup 235 mm
• DA9515 axelförlängare 20 mm,
• DA9516 axelförlängare 50 mm,
• DA9517 axelförlängare 70 mm
• EXU-SI tilläggskort, behövs vid inkoppling av elektriska
lås ingår EXU-SA tilläggskort, behövs vid montage med
säkerhetssensorer ingår
• Mekanisk koordinator

Egenskaper
• Max dörrbredd 1400 mm
• Automatikens höjd 70 mm
• Justerbar mekanisk fjäderspänning EN4-6
• Max dörrvikt 250 kg
• Low/Full energy funktion
• Klarar EN16005
• Mekanisk dörrkoordinator
• Komplett med alla tilläggsmoduler EXU-SI och EXU-SA
• Power assist för lättare öppning
• Batteri back up, ca 300 öppningar
• Temperaturområden -20°C-+45°C
• Max öppningsvinkel 110°
• Öppethållandetid 1,5-30 sek
• Anslutningsspänning 230V
Strömförsörjning 24V
• Effektförbrukning max 300W
• Mått: längd 840 mm, höjd 70 mm och djup 175 mm
• Typgodkännande för branddörrar E30/EI30 SC1323-13
• Färger: Silver, vit, brun samt i NCS och RAL
• Kan anslutas till olika impulser i ASSAs sortiment
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Teknisk data
• Anslutningsspänning 230 V AC, 50 Hz
• Strömförsörjning 24 V DC
• Effektförbrukning max. 230 W

DA9510 standardarm

Tillbehör
• DA9510 standardarm, karmdjup 110 mm
• DA9520 glidarm
• ST arm för montage på gångjärnssidan,
karmdjup max 100 mm. Vänster och höger beslag

DA9520 glidarm

• DA8512 förlängd länkarm, karmdjup 235 mm
• DA9515 axelförlängare 20 mm,
• DA9516 axelförlängare 50 mm,
• DA9517 axelförlängare 70 mm
• EXU-SI tilläggskort, behövs vid inkoppling av
elektriska lås ingår

DA8550 armbågkontakt
plast

• EXU-SA tilläggskort, behövs vid montage med
säkerhetssensorer ingår
• Mekanisk koordinator
Impulsgivare
• DA8550 armbågskontakt plast, inomhus
• DA8558 armbågskontakt aluminium, inomhus
och utomhus
• Dragkontakt DK

DA8558 armbågkontakt
aluminium

• Box till fotkontakt SKP vid montage på väg
• DA7052 radar, riktningskännande
• DA8555 säkerhetssensor 350 mm
• DA8556 säkerhetssensor 700 mm
Fotkontakt SKP

ASSA ABLOY is the global
leader in door opening solutions,
dedicated to satisfying
end-user needs for security,
safety and convenience
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• Fotkontakt SKP, rostfritt utförande

Customer support:
phone intl. +46 (0)16 17 71 00
Phone nat. 0771-640 640
Fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk.marknad@assaabloy.com
www.assa.se

M3831.1607

Phone +46 (0)16 17 70 00
Fax +46 (0)16 17 70 49

