SLAGDÖRRSAUTOMATIK

LABEL NEPTIS

Inbyggd hinderavkänning,
funktioner för alla,
driftsäker, ekonomisk,
godkänd enligt EN16005.
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LABEL NEPTIS
SLAGDÖRRSAUTOMATIK
Labels produktserie för slagdörrar heter Neptis. De har ett
stabilt chassi och drivs med en elektromekanisk motor med växellåda.
Det ger en driftsäkerhet som gör att man kan lita på att dörrarna öppnas när man vill. Armarna är
tåliga med en kraftig infästning i automatiken som håller. Neptis uppfyller, utan några kompletterande
sensorer, EU-direktivet EN16005:2012.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Automatiken används till inner- och ytterdörrar så som entrédörrar, hissdörrar, lägenhetsdörrar och källardörrar. Den fungerar
perfekt i offentliga byggnader, skolor, hotell, restauranger,
affärscenter – på alla platser där man önskar en tyst och tålig
automatik. Våra kunder upplever en driftsäker produkt med låga
servicekostnader och stora möjligheter att anpassa med tillbehör
för att finna rätt lösning för varje unik dörrmiljö.

SPECIFIKATIONER NEPTIS
MODELLER:
NEPTIS LE-T - Maxlast 120 kg
NEPTIS SL-T - Maxlast 250 kg
NEPTIS SMP - Maxlast 300 kg
(Stänger med fjäder och/eller motor)
Dimensioner (H x B x L): 120 mm x 110 mm x 545 mm
Vikt: 12 kg
Variationer med samma automatik:
• Enkel slagdörr
• Master/slav för dubbeldörrar
• Montering på vägg eller dörrblad
Armsystem:
• Glidarm (dragande)
• Tryckarm (tryckande)
• Glidarm för smyg
Max öppning: 95°
Strömförsörjning: 230 VAC / 50Hz
Manöverspänning: 24 VDC, 0,8 A
Skyddsklass / Certifiering: IP32 / uppfyller EN16005:2012
Maximal bladbredd: 1400 mm

EXEMPEL PÅ FUNKTIONER:
• Assisterad motoröppning – dörren upplevs viktlös
• Push and go
• Push and close
• Automatisk återställning
• Inbyggd hinderavkänning: vänder riktning vid hinder
• Vindstopp
• Flexibel manövrering av elektroniskt lås
• Automatisk ökning av paustid vid hinder
• Paustid: 0 – 60 sekunder
• 6 olika arbetsprogram, bl.a tvåvägstrafik och
uppställningsfunktion
• Totalt ca 70 st justerbara parametrar
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Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata

DRIFTSÄKER
OCH
MÅNGSIDIG

TILLBEHÖR
Glidarm (dragande)

Glidarm för smyg (dragande)

Smygdjup, max 90 mm.

Finns i två modeller; smygdjup max 120 mm
eller max 220 mm.

Tryckarm (tryckande)

Glidarm med låg bygghöjd

Smygdjup, max 250 mm.

Tar liten plats.

Platt arm

Sändare
Vi har olika typer av
sändare, från 1-knapps
upp till 12 knappar, både
med rullande kod och
dipbrytarlösning.

Mottagare

Armbågskontakt

Till sändare med rullande kod och dipbrytare.
Enkel- och dubbelkanalig
mottagare med
inlärningsfunktion och
fjärrprogrammering, för
universell användning.

Vi erbjuder armbågskontakter i flera utföranden,
i både plast och aluminium.
Från inomhuskontakter till
kontakter med IP-klass 67
som tål tuffa miljöer.

Öppningsradar /
Säkerhetssensor

Axelförlängare

Digital programväljare

Finns i tre steg. Som
standard bygger axeln på
en tryckarm 12,5 mm och
på en glidarm 51,5 mm.

En programmeringsenhet
för att programmera och
styra dörrautomatiken.

24 mm, 48 mm, 72 mm
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LABEL
Label är en av Europas ledande tillverkare
av dörrautomatik.
Label har över 30 års erfarenhet av dörrautomatik och har
framgångsrikt utvecklat en av marknadens mest driftsäkra
produkter. Automatiken har mycket låga servicekostnader
tack vare en slitstark konstruktion som tål tuffa tag.
Anpassade efter vårdsektorns hårda krav är produkterna
utvecklade för att klara högt ställda krav på driftsäkerhet,
funktion och ljudklassning.

Snabb
installation
och service
av kunniga
tekniker.
Hör av dig nu!

Mekankomponenter AB, som AET är en del av, är generalagent för Label i Sverige. Våra kunniga tekniker samt vårt
kontaktnät av återförsäljare och samarbetspartners hjälper
dig att lyckas med ditt projekt.

M E K A N KO M P O N E N T E R A B
Box 214, 561 23 HUSKVARNA
036 - 38 78 90
INFO@AET.SE
WWW.AET.SE

ÅTERFÖRSÄLJARE
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