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GEZE Slimdrive
EMD-F

GEZE Slimdrive EMD-F

GEZE Slimdrive EMD-F

Slimdrive EMD-F elektromekanisk døråpner til hengslede dører. De kompakte innbygningsmål gjør det
mulig å benytte Slimdrive EMD-F på stort sett alle typer dører. EMD-F inngår i GEZE’s Slimdrive serie av
kompakte dørautomatikker med en byggehøyde på kun 7 cm. EMD-F er velegnet til bruk på store som små
dører - innvendige som utvendige. EMDF er en diskret og elegant dørautomatikk, som ved hjelp av den
spesielle konstruksjon av elektromotor og gearhus fungerer stort sett lydløst.
Slimdrive EMD-F er en meget pålitelig og driftsikker automatikk, som uten problemer kan brukes på selv
høyfrekvente dører. Med sin kraftfulle motor, slitesterke gear og intelligente elektroniske styring er man sikret mange års problemfri drift.
Slimdrive EMD-F har innebygget lukkefjær, som sikrer lukking i tilfelle strømbrudd. Styringen har innebygget
brannkort for direkte tilkobling av brannvarslingsanlegg i forbindelse med branndører.

Bruksområde:

Produktegenskaper:

j

Innvendige- og utvendige dører

j

Montering på karm-eller hengselside

j

Høyre- og venstrehengslede dører

j

Montasje på dørblad eller karm

j

En- og to fløyede dører

j

En modell til alle montasjer uten omstilling

j

Standard farger sølv, RAL 9016

j

Stilrent design

j

RAL farger mot tillegg

j

Ekstremt støysvak

j

Justeringsmuligheter:

j

Dørbredder opp til 1400mm

j

Lukkehastighet

j

Dørbladvekt opp til 180kg

j

Åpningsbrems

j

Endeslag

j

Trekke til før åpning

j

Aktiveringsforsinkelse

j

Åpningsvinkel, opp til 110°

j

Selvlærende oppstart via mikroprosessor

j

Push & go funksjon

j

Servo drift

j

j

Driftspenning 230 V AC 50/60 Hz

j

Effektforbruk 230 VA

j

j

2

Innbygningsmål 70 x 120 x 650 mm
(høyde x dybde x bredde)

Strømforsyning til eksterne enheter
24 V DC, 1000 mA
Forberedt for alle standard motorlåser,
el-sluttstykker m.m.
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GEZE Slimdrive EMD-F
Utførelse
Sølv
Sølv
Sølv
Sølv
Sølv
Sølv
Sølv

ID nr.
107577
106652
108526
108042
108048
105303
106435
106441

GEZE Slimdrive
EMD-F

Betegnelse
EMD-F automatikk
EMD-F kåpe
EMD-F montasjeplate
EMD-F glideskinne 710 mm f/karmmontasje
EMD-F glideskinne 760 mm f/dørbladsmontasje
EMD-F arm 0-100 mm Sølv
EMD-F arm 100-200 mm
EMD-F arm 200-300 mm

Automatisk
døråpner

ID nr.

Mål Slimdrive EMD-F

Montasje med glideskinne

Montasje med standardarm

Montasjemuligheter:

På hengselside

Karmside

3

Automatisk døråpner

GEZE Slimdrive EMD-F

Slimdrive EMD
varianter:

j

Elektronisk programvelger

j

Nøkkelbrytere

j

Sikkerhetsfotoseller

j

Trekkontakter

j

Montasjeplater

j

Fjernbetjening

j

Albuekontakter

j

Radar

j

Slimdrive EMD elektromekanisk døråpner

j

Slimdrive EMD-F elektromekanisk døråpner, med mekanisk lukking via fjær

j

j

OM GEZE

Marts 2014 – rett til endringer forbeholdes

Tilbehør:

Slimdrive EMD-F-IS elektromekanisk døråpner, med mekanisk lukking for
to- fløyede dører med integrert koordinator
Slimdrive EMD Invers elektromekanisk døråpner, med mulighet for mekanisk

GEZE er en av verdens ledende produsenter av sikkerhetssystemer til dører og vinduer. GEZE tilbyr et bredt og spesialisert produktsortiment til alle aspekter av dagens bygg. De verdensledende dørlukkerne fra GEZE har vært anerkjent i mange år på grunn
av deres unike produktegenskaper og den lette og ukompliserte monteringen. GEZE er likeledes kjennetegnet av unike automatiske dørsystemer i høyeste kvalitet med fokus på funksjonalitet, komfort og design. GEZE`s konsept er basert på avanserte
løsninger til byggebransjen. Forskning og utvikling foretas i eget teknologisenter i Tyskland.
GEZE er i front utviklingen og setter standarden for sikkerhetsteknologi.

GEZE SCANDINAVIA

GEZE Norge

GEZE Danmark

GEZE Sverige

Industrivegen 34B

Mårkærvej 13 J-K

Mallslingan 10, Box 7060

NO-2072 Dal

DK-2630 Taastrup

S-187 11 Täby

Tel. +47 63 95 72 00

Tel. +45 46 32 33 24

Tel. +46 (0) 8-732 34 00

Fax +47 63 95 71 73

Fax +45 46 32 33 26

Fax +46 (0) 8-732 34 99

E-mail: norge.se@geze.com

E-mail: danmark.se@geze.com

E-mail: sverige.se@geze.com

www.geze.no

www.geze.dk

www.geze.se
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