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indgange for at sikre tilgængelighed  
og effektivitet
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Balance svingdørssystemer
Til indgange, der skal klare ekstreme forhold 
og skal passe ind på begrænset plads.

Balance svingdørsystemet er designet til at fungere 
i smalle passager og korridorer, og er forstærket til 
at modstå presset af intens trafik, kraftig vind, træk 
og lufttryk. Fås i to versioner ASSA ABLOY SW100 B 
og ASSA ABLOY SW200 B.

Frame svingdørssystemer
En svingdør til travle områder, hvor der er behov 
for robuste, stabile og sikre indgange.

ASSA ABLOY Frame svingdørsystemet har en robust 
og pålidelig rammeprofil, der passer til områder 
med meget trafik. Sikkerhedsfunktioner som f.eks. 
beskyttelse mod klemte fingre og et udvalg af 
motorer betyder, at denne dør kan konfigureres, 
så den passer til dit behov. 

ASSA ABLOY SW100 B

ASSA ABLOY SW200 I

Svingdørssystemer, der kan tilpasses  
og konfigureres til alle miljøer

Integreret svingdørssystemer 
Hvis det er vigtigt at have en gnidningsfri og 
attraktiv indgang, så prøv vores integreret 
svingdørsystem. 

Svingdørsystemet har en integreret motor 
og ingen synlig arm, hvilket giver smalle linjer 
samtidig med, at sikkerhedsrisici minimeres. 
Velegnet til bygninger, hvor æstetik er vigtigt, og 
til miljøer med meget trafik som f.eks. skoler.

Find en indgang, der opfylder din bygnings behov med vores balance, 
integrated og frame svingdørssystemer 

Optimer dine indgange med ekstra funktioner
TightSeal-teknologi

TightSeal øger energieffektiviteten i dit 
automatiske svingdørssystem og hjælper 
dig med at styre luftstrømmen. Brugen 
af ekstra børster og gummiskrabere, 
reducerer luftudvekslingen med op til 60% 
sammenlignet med standardprofiler. 

Adgangskontrol 

Adgangskontrol kan tilføjes til alle 
ASSA ABLOY svingdørsystemer. Dette giver 
virksomhederne større kontrol over, hvem 
der kan passere gennem deres døre, hvilket 
forbedrer sikkerheden og styringen af 
bevægelsesstrømmen.

 ASSA ABLOY SW300 F 
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Svingdørssystemer, der kan tilpasses  
og konfigureres til alle miljøer

Optimer din indgang med 
svingdørsmotor i højre side

Universalmotorer

Smalle motorer

Klassiske motorer

Alle ASSA ABLOY svingdørsmotorer kan monteres  
på alle eksisterende svingdøre i din bygning. 

ASSA ABLOY PowerSwing
Velegnet til brug, hvor der er konstant 
og tung trafik, såsom hospitaler og travle 
detailforretninger. ASSA ABLOY PowerSwing 
er en robust og tung motor designet til alle 
typer døre. 

ASSA ABLOY SW100
En trykknap til automatisering betyder, at en 
svingdør med ASSA ABLOY SW100-motoren 
er velegnet til indgange, hvor hurtig og nem 
adgang er vigtigt, som f.eks. hospitaler eller 
offentlige bygninger. 

ASSA ABLOY SW200
ASSA ABLOY SW200 er en stærk, kraftig sving-
dørsmotor, der sikrer, at dørene fungerer gnid-
ningsfrit selv i kraftig vind, og med 180 graders 
åbning i begge retninger, får den det meste 
ud af pladsen. Døre med ASSA ABLOY SW200-
motoren er også nemme at åbne manuelt.

ASSA ABLOY SW300
Den smalle ASSA ABLOY SW300 er en af de 
stærkeste motorer på markedet. Den har 
eksklusive nødfunktioner: breakout-funktionen 
til nødsituationer fungerer i begge retninger, 
og hvis strømmen går, åbnes dørene for at sikre, 
at farlige elementer som røg kan undslippe. 

ASSA ABLOY SW150
Den smalle ASSA ABLOY SW150-motor 
bevæger sig jævnt selv under kraftige 
vindforhold, mens power assist betyder, at 
automatiseret lukning afbrydes, hvis folk skal 
igennem. Dynamisk afbrydelse forhindrer 
døren i at åbne op i forhindringer eller vægge.



ASSA ABLOY Entrance Systems er en førende leverandør af automatiserede 
indgangsløsninger til effektiv flytning af gods og mennesker. Baseret på den 
langvarige succes med mærkerne Besam, Crawford, Albany og Megadoor, 
tilbyder vi vores løsninger under mærket ASSA ABLOY. Vores produkter og 
serviceydelser er dedikeret til at tilfredsstille slutbrugerens behov for pålidelig, 
sikker, bekvem og bæredygtig drift. ASSA ABLOY Entrance Systems er en 
division i ASSA ABLOY.

assaabloyentrance.dk

Følg os

Søg efter ASSA ABLOY Entrance

Vedligeholdelse og modernisering

Med base i alle større byer er vores velkvalificerede serviceteams aldrig mere 
end et opkald væk. Vælg en af vores tre servicepakker for adgang til regelmæssig, 
planlagt vedligeholdelse og en omfattende oversigt over reservedele.

ASSA ABLOY Entrance Systems

info.dk.aaes@assaabloy.com
assaabloyentrance.dk
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