Παρουσίαση προϊόντων

-Aυτόματα Συστήματα ΕισόδωνΗ εταιρία ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε. μετά από πολύχρονη συνεργασία με την εταιρία FAAC SpA Ιταλίας, είναι στην
ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει ότι ανέλαβε την αποκλειστική διανομή όλων των προιόντων FAAC για την
Ελλάδα & την Κύπρο.
Η εταιρία FAAC SpA με καταξιωμένη παρουσία σε παγκόσμιο επίπεδο από το 1965, κατασκευάζει Αυτόματα
Συστήματα Εισόδων για κατοικίες, εμπορικούς & βιομηχανικούς χώρους :
1. Αυλόπορτες
• Ανοιγόμενες πόρτες με μπράτσο (Swing gates)
• Ανοιγόμενες πόρτες με ενδοδαπέδιο μηχανισμό (Swing gates)
• Συρόμενες πόρτες (Sliding gates)
2. Γκαραζόπορτες
• Σπαστές (Sectional doors)
• Μονοκόματες (Up & Over doors)
3. Ρολλά (Rolling shutters)
4. Πτυσόμενες πόρτες (Folding doors)
5. Μπάρες (Barriers)
6. Ενδοδαπέδια μπάρα ελεγχόμενης πρόσβασης (City Bollard)
7. Αυτόματες συρόμενες και ανοιγόμενες γυάλινες πόρτες
Η εταιρία ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε. είναι στη διάθεσή σας για προμήθεια και τεχνική υποστήριξη όλων των
παραπάνω μηχανισμών & ανταλακτικών, σε όλη την Ελλάδα & Κύπρο.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΒΙΟΜ/ΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΕΙΣΟΔΟΣ Γ’, Ο.Τ. 37, ΟΔΟΣ ΝΒ7, 574 00 ΣΙΝΔΟΣ,
ΤΗΛ. 2310 - 777 777, FAX: 2310 - 777 778/9, e-mail : sales@prismaglass.gr ,
http : www.prismaglass.gr, www.facebook.com/prismaglass, blog: prismaglass.wordpress.com

FAAC SpA - Italy
Aποστολή της εταιρίας FAAC
Να σχεδιάζουμε, να κατασκευάζουμε και να παρέχουμε διεθνώς τις ασφαλέστερες, πιο καινοτόμες και πιο αξιόπιστες λύσεις για όλες τις ανάγκες στον τομέα της αυτοματοποίησης και του έλεγχου των πεζών
και την πρόσβαση των οχημάτων τόσο σε οικιακό όσο και σε βιομηχανικό πλαίσιο.
OI AΞΙΕΣ ΤΗΣ FAAC ΑΠΟ ΤΟ 1965
Ποιότητα
Η ποιότητα των εξαρτημάτων της FAAC και
των πρώτων υλών, των προμηθευτών τους,
των διαδικασιών παραγωγής που ειναι πλήρως ενσωματομένες στην εταιρεία, του
ελέγχου των ημιτελικών και τελικών προϊόντων για να διαφυλάξει την αξία του ονόματος της FAAC χωρίς συμβιβασμούς με
την πάροδο του χρόνου.
Ασφάλεια και αξιοπιστία
Η Αξιοπιστία όλων των προιόντων της FAAC, έχει διασφαλιστεί με την συνεχή μελέτη και εξέλιξη των προιόντων σε
όλα τα χρόνια από την ημέρα ίδρυσης της εταιρίας. Σχολαστική τήρηση των εθνικών και διεθνών προτύπων
ασφαλείας, προκειμένου να εξασφαλιστεί το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας στους τελικούς μας πελάτες.
Ικανοποίηση των πελατών
Ικανοποίηση των τελικών καταναλωτών επιδιώκεται από τα πρώτα βήματα του έργου ανάπτυξης για να
επιτρέψει στους πελάτες της FAAC να επωφεληθούν από αυτά σε πλήρη ηρεμία και αρμονία μέσα από το δικό
τους τρόπο ζωής.
Πάθος και επιδίωξη της ουσιαστικότητας
Το πάθος στην εργασία μας, επιδιώκοντας ταυτόχρονα και την εμπορευματοποίηση λύσεων υψηλής τεχνολογίας
που ικανοποιούν πάντα τους πελάτες μας, αλλά επίσης την προσοχή στην ουσιαστικότητα, ταιριάζοντας την με τη
δημιουργικότητα και τη λειτουργικότητα του προϊόντος και ο σεβασμός στους πελάτες μας, αποτελούν τη φιλοσοφία της FAAC.
Στην ομάδα του FAAC πιστεύουμε ότι η σημαντικότερη πηγή για την κάθε εταιρεία εκπροσωπείται από τουςανθρώπους της, από το πνεύμα που τους κινεί, από το πάθος που τους καθοδηγεί, έτσι ώστε να συνεργάζονται κάθε
μέρα για την ικανοποίηση των πελατών τους, τη φιλοδοξία να κάνουν ένα όνομα και να βελτίωθούν, πάντα με τη
τήρηση των θεμελιωδών αξιών της εταιρείας. Πιστεύουμε ότι οι βασικές μας αξίες είναι οι ίδιες που οδήγησαν στη
γέννηση της εταιρείας το 1965 και διαβεβαιώνουμε τους συνεργάτες μας, τους πελάτες μας και
τους χρήστες των προϊόντων μας ότι οι αξίες αυτές θα διαρκέσουν και στο μέλλον.
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ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ
ΑΥΛΟΠΟΡΤΕΣ
(SWING GATES)
Αρθρωτοί μηχανισμοί
(Swing gates)

391 FAAC
Τεχνολογία: Ηλεκτρομηχανικός μηχανισμός
‘
Eκδοση: 24 Vdc
Εφαρμογή: Κατοικίες
Χρήση: Μέγιστο μήκος μονόφυλλης πόρτας
2 m (2.5 m με ηλεκτρική κλειδαριά)
Ολοκληρωμένo πολλαπλών κωδικών
σύστημα FAAC PATENT
Διασύνδεση για συσκευές FAAC 2easy
(bus line με 2 μη πολωμένα καλώδια)

390-39 24 VDC FAAC
Τεχνολογία: Ηλεκτρομηχανικός μηχανισμός
Eκδόσεις:
• 230 Vac (390)
• 24 Vdc (390 24 Vdc)
Εφαρμογή: Κατοικίες
Χρήση: Μέγιστο μήκος μονόφυλλης πόρτας
1.8 m (3 m με ηλεκτρική κλειδαριά)
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Μονόμπρατσοι μηχανισμοί
ανοιγόμενων πορτών
(Swing gates)

412
Τεχνολογία: Ηλεκτρομηχανικός μηχανισμός
‘Eκδοση: 230 Vac
Εφαρμογή: Κατοικίες
Χρήση: Μέγιστο μήκος μονόφυλλης πόρτας 1.8 m

413-413 24 VDC
Τεχνολογία: Ηλεκτρομηχανικός μηχανισμός
Eκδόσεις:
Ξ 230 Vac (413)
Ξ 24 Vdc (413 24 Vdc)
Εφαρμογή: Κατοικίες / Συγκροτήματα κατοικιών
Χρήση: Μέγιστο μήκος μονόφυλλης πόρτας
κός 1.8 m (2.5 m με ηλεκτρική κλειδαριά)
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415-415 24 Vdc
Τεχνολογία: Ηλεκτρομηχανικός μηχανισμός
Eκδόσεις:
• 230 Vac (415)
• 24 Vdc (415 24 Vdc)
Εφαρμογή: Κατοικίες / Συγκροτήματα κατοικιών
Χρήση: Μέγιστο μήκος μονόφυλλης πόρτας 3 m
(4 m με ηλεκτρική κλειδαριά)

S418
Τεχνολογία: Ηλεκτρομηχανηκός μηχανισμός
‘Eκδοση: 24 Vdc
Εφαρμογή: Κατοικίες
Χρήση: Μέγιστο μήκος μονόφυλλης πόρτας 2.3 m
(2.7 m με ηλεκτρική κλειδαριά)

402
Τεχνολογία: Υδραυλικός μηχανισμός
‘Eκδοση: 230 Vac
Εφαρμογή: Κατοικίες
Χρήση: Μέγιστο μήκος μονόφυλλης πόρτας 3 m
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422-422 PED
Τεχνολογία: Υδραυλικός μηχανισμός
‘Eκδοση: 230 Vac
Εφαρμογή: Κατοικίες / Συγκροτήματα κατοικιών
Χρήση: Μέγιστο μήκος μονόφυλλης πόρτας 3 m

400
Τεχνολογία: Υδραυλικός μηχανισμός
‘Eκδοση: 230 Vac
Εφαρμογή: Συγκροτήματα κατοικιών /
Βιομηχανικοί χώροι
Χρήση: Μέγιστο μήκος μονόφυλλης πόρτας 7 m

S450H
Τεχνολογία: Υδραυλικός μηχανισμός
‘Eκδοση: 24 Vdc
Εφαρμογή: Κατοικίες / Συγκροτήματα κατοικιών
Χρήση: Μέγιστο μήκος μονόφυλλης πόρτας 3 m
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Ενδοδαπέδιοι μηχανισμοί ανοιγόμενων πορτών
(Swing underground gates)

770 / 770 24 Vdc
Τεχνολογία: Ηλεκτρομηχανηκός μηχανισμός
Eκδόσεις:
• 230 Vac (770)
• 24 Vdc (770 24 Vdc)
Εφαρμογή: Κατοικίες
Χρήση: Μέγιστο μήκος μονόφυλλης πόρτας 3.5 m
και μέγιστο βάρος 500 kg

750 / 750 CP
Τεχνολογία: Υδραυλικός μηχανισμός
‘Eκδοση: 230 Vac
Εφαρμογή: Κατοικίες / Συγκροτήματα κατοικιών
Χρήση: Μέγιστο βάρος μονόφυλλης πόρτας 800

S800H
Τεχνολογία: Υδραυλικός μηχανισμός
‘Eκδοση: 24 Vdc
Εφαρμογή: Κατοικίες / Συγκροτήματα κατοικιών
Χρήση: Μέγιστο μήκος μονόφυλλης πόρτας
4kg και μέγιστο βάρος 800 kg

07

O Kόσμος του Γυαλιού
Ιούνιος 2012

ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ
ΑΥΛΟΠΟΡΤΕΣ
(SLIDING GATES)

Μηχανισμοί για συρόμενες πόρτες
(Sliding gates)

740-741
Τεχνολογία: Ηλεκτρομηχανικός μηχανισμός
‘Eκδοση: 230 Vac (740 – 741)
Εφαρμογή: Κατοικίες / Συγκροτήματα κατοικιών (740)/
Βιομηχανικοί χώροι (741)
Χρήση: Για πόρτες με μέγιστο βάρος 500 kg (740) και
900 kg (741)

C720
Τεχνολογία: Χαμηλής τάσης μηχανισμός
‘Eκδοση: 24 Vdc
Εφαρμογή: Κατοικίες
Χρήση: Για συρόμενες πόρτες με μέγιστο βάρος 400 kg

C721
Τεχνολογία: Χαμηλής τάσης μηχανισμός
‘Eκδοση: 24 Vdc
Εφαρμογή: Κατοικίες / Συγκροτήματα κατοικιών
Χρήση: Για συρόμενες πόρτες με μέγιστο βάρος 800 kg
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746 ER
Τεχνολογία: Ηλεκτρομηχανικός μηχανισμός σε δοχείο λαδιού
‘Eκδοση: 230 Vac
Εφαρμογή: Κατοικίες / Συγκροτήματα κατοικιών
Χρήση: Για πόρτες με μέγιστο βάρος 600 kg

844 ER
Τεχνολογία: Ηλεκτρομηχανικός μηχανισμός σε δοχείο λαδιού
Eκδόσεις:
• 230 Vac (844 ΕR)
• 400 Vac (844 R 3ph)
Εφαρμογή: Συγκροτήματα κατοικιών / Βιομηχανικοί χώροι
Χρήση: Για πόρτες με μέγιστο βάρος 1.800 kg (844 ER),
2.200 kg (844 R 3PH)

884
Τεχνολογία: Ηλεκτρομηχανικός μηχανισμός σε δοχείο λαδιού
‘Eκδοση: 400 Vac 3Ph
Εφαρμογή: Βιομηχανικοί χώροι
Χρήση: Για πόρτες με μέγιστο βάρος 3.500 kg
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ΣΠΑΣΤΕΣ ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ
(SECTIONAL DOORS)

Μηχανισμοί για σπαστές γκαραζόπορτες
(Sectional doors)

D600 – D700HS - D1000
Τεχνολογία: Ηλεκτρομηχανικός μηχανισμός
(μηχανισμός οροφής)
‘Eκδοση: 24 Vdc
Εφαρμογή: Κατοικίες (D600), Συγκροτήματα κατοικιών
(D1000)
Χρήση: Μέγιστη διάσταση 3 m x 3,8 m (Ελατήριο / αντισταθμισμένες up-and-over πόρτες), Μέγιστη διάσταση
5m x 3,8 m (Σπαστές Πόρτες)

D700HS
Υψηλής ταχύτητας (High speed)
Ταχύτητα έως 12m/min (Διπλάσια ταχύτητα
συγκρινόμενη με τους απλούς μηχανισμούς)

540
Τεχνολογία: Ηλεκτρομηχανικός μηχανισμός
σε δοχείο λαδιού
‘Eκδοση: 230 Vac
Εφαρμογή: Βιομηχανικοί χώροι
Με «dead-man» έλεγχο

541
Τεχνολογία: Ηλεκτρομηχανικός μηχανισμός
σε δοχείο λαδιού
‘Eκδοση: 230 Vac
Εφαρμογή: Βιομηχανικοί χώροι
Με έλεγχο «αυτόματης / ημιαυτόματης λογικής»
Με «ασύρματο - remote» έλεγχο μονάδας

541 3 PH

10

O Kόσμος του Γυαλιού
Ιούνιος 2012

Τεχνολογία: Ηλεκτρομηχανηκός μηχανισμός
σε δοχείο λαδιού
‘Eκδοση: 400 Vac (3ph)
Εφαρμογή: Βιομηχανικοί χώροι
Με έλεγχο «αυτόματης / ημιαυτόματης λογικής»
Με «ασύρματο - remote» έλεγχο μονάδας

ΜΟΝΟΚΟΜΑΤΕΣ
ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ
(UP-AND-OVER DOORS)

550
Τεχνολογία: Ηλεκτρομηχανικός μηχανισμός
‘Eκδοση: 230 Vac
Εφαρμογή: Κατοικίες
Χρήση: Μέγιστη διάσταση 3 m x 2,7 m
(4 m x 3 m με δύο χειριστές)

593 – 595
Τεχνολογία: Υδραυλικός μηχανισμός
‘Eκδοση: 230 Vac
Εφαρμογή: Κατοικίες / Συγκροτήματα
κατοικιών
Χρήση: Μέγιστη διάσταση 3,5 m x 2,7 m
(5 m x 3 m με δύο χειρηστές)

580
Τεχνολογία: Υδραυλικός μηχανισμός
‘Eκδοση: 230 Vac
Εφαρμογή: Συγκροτήματα κατοικιών /
Βιομηχανικοί χώροι
Χρήση: Μέγιστη διάσταση 3,5 m x 3 m (για πόρτες με
πλάτος μεγαλύτερο από 3,5 m εγκαθιστούνται δύο
χειρηστές)
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ΜΠΑΡΕΣ
(BARRIERS)

615
Τεχνολογία: Υδραυλικός
μηχανισμός
‘Eκδοση: 230 Vac
Εφαρμογή: Κατοικίες /
Συγκροτήματα κατοικιών
Χρήση: Μέγιστo μήκος δοκού 5 m
Δοκοί: Ορθογώνιοι, αρθρωτοί
ορθογώνιοι, κυκλικoί
Χρόνος ανοίγματος από
3 sec έως 6 sec.

620
Τεχνολογία: Υδραυλικός μηχανισμός
‘Eκδοση: 230 Vac
Εφαρμογή: Συγκροτήματα κατοικιών / Βιομηχανικοί
χώροι
Χρήση: Μέγιστo μήκος δοκού 5 m (μέγιστo μήκος 4 m
για την γρήγορη έκδοση)
Δοκοί: Ορθογώνιοι, αρθρωτοί ορθογώνιοι, κυκλικoί,
περιστρεφόμενοι κυκλικoί
Χρόνος ανοίγματος από 0.8 sec έως 4.5 sec
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640
Τεχνολογία: Υδραυλικός μηχανισμός
‘Eκδοση: 230 Vac
Εφαρμογή: Βιομηχανικοί χώροι
Χρήση: Μέγιστo μήκος δοκού 7 m
Δοκοί: Ορθογώνιοι
Χρόνος ανοίγματος 4 sec

642 INOX
Τεχνολογία: Υδραυλικός μηχανισμός
‘Eκδοση: 230 Vac (σώμα σε ανοξείδωτο χάλυβα)
Εφαρμογή: Βιομηχανικοί χώροι
Χρήση: Μέγιστo μήκος δοκού 7 m
Δοκοί: Ορθογώνιοι, κυκλικoί, περιστρεφόμενοι κυκλικoί
Χρόνος ανοίγματος από 2 sec έως 8 sec

B680H
Υβριδική τεχνολογία: Υδραυλικός μηχανισμός + 24Vdc
"Απεριόριστη διάρκειας" ελατήρια
Αφαιρούμενο κάλυμμα σε 4 διαφορετικά χρώματα
+ ανοξείδωτο ατσάλι Ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό εξοπλισμόκαι απόλυτη κωδικοποιητή με λειτουργία «ανάστροφης
κίνησης σε εμπόδιο"
Αρθρωτός δοκός μέχρι 8 m μήκος
Ευκολία των αποθεμάτων και των παραγγελιών
Διαφορετικές ταχύτητες έως 1,5 sec για 2 μέτρα δοκούς
(κατ 'επιλογή από τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό)
Led φωτισμός για το σώμα και τη δοκό
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ΡΟΛΛΑ ΚΑΙ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
ΡΟΛΛΑ
R180 / R280
Τεχνολογία: Ηλεκτρομηχανικός μηχανισμός
‘Eκδοση: 230 Vac
Εφαρμογή: Εμπορικοί χώροι (R 180 – R 280),
Βιομηχανικοί χώροι (227)
Χρήση: Για ρολά ισσοροπημένα με ελατήρια (spring-

ΠΤΥΣΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

560
Τεχνολογία: Υδραυλικός
μηχανισμός
‘Eκδοση: 230 Vac
Εφαρμογή:Συγκροτήματα κατοικιών /Βιομηχανικοί
xώροι. Χρήση: Μέγιστo μήκος ενιαίoυ πίνακα 2 m

390
Τεχνολογία: Ηλεκτρομηχανικός μηχανισμός
‘Eκδοση: 230 Vac (390)
24Vdc (390 24 Vdc)
Εφαρμογή: Κατοικίες
Χρήση: Για πτυσσόμενες πόρτες με μέγιστο πλάτος
μονόφυλλου 1,5 μ.

14

O Kόσμος του Γυαλιού
Ιούνιος 2012

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ειδικά εξαρτήματα για τον έλεγχο των αυτοματοποιημένων συστημάτων. Χειριστήρια συχνοτήτων: 433 MHz
(εκδόσεις RC και SLH LR) και 868 MHz (εκδόσεις SLH LR)
Λειτουργία με κουμπιά.
Ηλεκτρονικές παλμογεννήτριες: χειριστήρια με πληκτρολόγιο, ανιχνευτές μαγνητικών καρτών, κλπ.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ειδικά εξαρτήματα που προσφέρουν τη μέγιστη ασφάλεια σε
συστήματα FAAC. Συσκευές τύπου D (EN 12453):
εντοιχιζόμενα & επίτοιχα φωτοκύτταρα, αυτοευθυγράμμιση
φωτοκυττάρων.
Συσκευές τύπου C (EN 12453): άκρα ασφάλειας με αγώγιμο
στοιχείο.
"Βοηθητικές" συσκευές: ηλεκτρομηχανικά και πεπιεσμένου αέρα
εξαρτήματα για ανίχνευση εμποδίων.
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Λάμπες που αναβοσβήνουν , σύμβολο αναγνώρισης
.
λειτουργίας των αυτοματοποιημένων συστημάτων της FAAC
OPTICAL EDGE MSE 110 W
• Σύστημα που λειτουργεί με μπαταρίες (wireless)
• Η μετάδοση του υπέρυθρου σήματος, χωρίς την παροχή
ρεύματος στην άκρη του κινητού φύλλου
• Μέγιστη ασφάλεια χάρη στη διπλή λειτουργία της
• Άκρη ασφαλείας και φωτοκύτταρο ενσωματωμένο στην άκρη
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Η διαχείριση και ο έλεγχος της λειτουργίας όλων των
αυτοματοποιημένων συστημάτων FAAC, γίνεται μέσω
μικροεπεξεργαστή.
Μπορούν να στεγάζονται σε διαφορετικά πλαστικά περιβλήματα
με κατηγορία προστασίας IP55.
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΜΕΡΑ & ΝΥΧΤΑ

ΝIGHT & DAY
Μοντέλο NIGHT ONE DAY σε ΚΙΤ: για 1 και
2 παραθυρόφυλλα με επιλογέα για άνοιγμα / κλείσιμο.
Μοντέλο NIGHT ONE DAY RADIO KIT: για 1 και 2
παραθυρόφυλλα με ασύρματη εντολή (radio
command).
Μοντέλο NIGHT ONE AUTO DAY KIT: για 1 και 2
παραθυρόφυλλα με ενσωματωμένο διακόπτη ορίου
καιεπιλογέα για άνοιγμα / κλείσιμο.
Μοντέλο NIGHT ONE RADIO AUTO DAY KIT: για 1 και
2 παραθυρόφυλλα με ενσωματωμένο διακόπτη
ορίου και ασύρματη εντολή (radio command).

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
HOME SHIELD
Ασύρματο σύστημα συναγερμού διαθέσιμo
και με λειτουργία με τηλέφωνο GSM.
Το βασικό ΚΙΤ περιλαμβάνει: μια μονάδα ελέγχου
συναγερμού για 4 περιοχές ελέγχου, με τηλεφωνική
σύνδεση και ενσωματωμένη σειρήνα, πληκτρολόγιο
ελέγχου με οθόνη πληροφοριών, έναν ανιχνευτή
κίνησης, έναν ανιχνευτή που ανοίγει με μαγνητική
επαφή και έναν on/off πομπό.
Το σύστημα μπορεί να συμπληρωθεί με μια μεγάλη
γκάμα αξεσουάρ.
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ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

Α140 AIR Με ένα φύλλο (220 kg), με διπλό φύλλο (120+120 kg)
Συνεχής λειτουργία, σύστημα εξοικονόμισης ενέργειας.

Α100 COMPACT
Με ένα φύλλο (110 kg), με διπλό φύλλο (70+70 kg)
Συνεχής λειτουργία.

930 N SF
Με ένα φύλλο (120 kg), με διπλό φύλλο (80+80 kg)
Συνεχής λειτουργία.

SERIES 940
Με ένα φύλλο (140 kg), με διπλό φύλλο (110+110 kg),
διπλά τηλεσκοπικά φύλλα (110+110 kg), τέσσερα τηλεσκοπικά φύλλα (60+60+60+60 kg). Συνεχής λειτουργία.

950 ΒΜ – ΒΜS
Αυτοματοποιημένο σύστημα για φύλλο πόρτας
με μέγιστο πλάτος 1400 mm (950 BM) και
1000 mm (950 BSM). Συνεχής λειτουργία.

Περιστρεφόμενες αυτόματες πόρτες εισόδων
Οι περιστρεφόμενες πόρτες εισόδων είναι διαθέσιμες σε εκδόσεις 3 και 4 φύλλων με διάμετρο που
ποικίλλει 1800 - 4000 mm.. Το υλικό κατασκευής
μπορεί να είναι από αλουμίνιο ή ανοξείδωτο
χάλυβα. Μπορούν ναεξοπλιστούν με το νέο breakout σύστημα αντι-πανικού για τις εγκαταστάσεις
κοντά σε εξόδους ασφαλείας.
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Αυτοματοποιημένα συστήματα για παντζούρια και τέντες σκίασης.

Τ-ΜODE - 5 χρόνια εγγύηση
Σωληνωτά μοτέρ (διαμέτρου 35, 45 και 58 mm) με
μηχανικά και ηλεκτρονικά όρια διαδρομής για
παντζούρια
και τέντες σκίασης.
Μέγιστη ανυψωτική ικανότητα 180 kg
Μοντέλα:
• TM για τον έλεγχο με push-button
• TM-R με ενσωματωμένο δέκτη
• TM-M για τον έλεγχο με push-button και χειροκίνητης

συσκευής απελευθέρωσης
• TM-Ε με ηλεκτρονικό stop διαδρομής
• TM-ΕR με ασύρματο ηλεκτρονικό stop διαδρομής.

Διαθέσιμο σε πλήρες kit με αξεσουάρ για παντζούρια:
• TMK28 - TMK56 με ελέγχο push-button
• TMK28R - TMK56R ηλεκτρικό roller με ενσωματωμένο

δέκτη και τηλεχειριστήριο για ασύρματο έλεγχο.

Ένα ευρύ φάσμα των μηχανικών, ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών εξαρτημάτων είναι διαθέσιμα
επιτρέποντάς σας να χρησιμοποιήσετε τους FAAC
σωληνωτούς κινητήρες για κάθε τύπο εφαρμογής.
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PARKING ΚΑΙ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PARKING
Συστήματα parking για επανδρωμένες και μη
επανδρωμένες περιοχές. Απλές λύσεις για χώρους δωρεάν
parking ή πλήρη συστήματα για πολυώροφο χώρο στάθμευσης με τα συστήματα αυτόματης
πληρωμής. Διαχείριση των χρηστών μίας φοράς και των
χρηστών με κάρτα (συνδρομητές, κλπ.).

JSERIE ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ (Ενδοδαπέδιες μπάρες)
• Δύο εκδόσεις για διαφορετικές απαιτήσεις στη χρήση τους:
J275 AUTOMATIC: Όταν έχουν προβλεφθεί πολλές διελεύσεις την ημέρα, ενσωματωμένη υδραυλική μονάδα, ο
έλεγχος είναι δυνατός με ανιχνευτές, ασύρματα χειριστήρια.
Αντοχή σε κρούση (9.000 J) και αντίσταση να σπάσουν
(120.000 J).
• J275 FIXED: Είναι κατάλληλο για μικτές εγκαταστάσεις, όπου
άλλα αυτόματα κρυφά κολωνάκια είναι παρόντα.
Αυτό καθιστά δυνατό να μην μεταβάλλει η συνολική αρχιτεκτονική εμφάνιση, περιορίζοντας ταυτόχρονα την
συνολική επένδυση.
• AUTOMATIC ANTITERRORISM: Διατίθεται μόνο σε
αυτόματη έκδοση και έχει εξαιρετικά υψηλή αντοχή σε
κρούση. Ελαστική παραμόρφωση (16.000 J) και μόνιμη
παραμόρφωση (630.000 J).

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ – ACCESS CONTROL
Μεγάλη ποικιλία ανιχνευτών και καρτών για να ικανοποιήσει
όλες τις απαιτήσεις. Αυτόνομη διαχείριση ή/και
on-line διαχείριση με κεντρικό υπολογιστή για τις αναφορές
και τα στατιστικά δεδομένα.
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