DICTAMAT-

OpenDo
T2
Een eenvoudige, veilige en

universeel toepasbare aandrijving
DICTATOR heeft het denken over het motoriseren van
schuifdeurbeslag vertaald naar een universele oplossing.

OpenDo karakteristieken

Als toonaangevend ontwikkelaar en fabrikant van schuifdeursluitoplossingen presenteren wij de DICTAMAT OpenDo T2.

Universeel toepasbaar - Aluminium geanodiseerde
afdekkappen zijn beschikbaar voor iedere denkbare
toepassing en in combinatie met de geruisarme
elektrische motor toepasbaar in iedere woonomgeving.

De serie OpenDo producten geeft u de mogelijkheid om de
toepasbaarheid van het bewezen Henderson HUSKY
systeem, geschikt voor de woning en utiliteitsbouw, verder
uit te breiden.

Eenvoudige bediening - Standaard wordt het OpenDo
systeem geleverd zonder afstandbedieningen. Er is
keuze uit inbouwschakelaars, handzenders of
bewegingssensoren.

De juiste verrijking voor iedere schuifdeurtoepassing
Met de drie versies - Mono 60, Mono 80 en Synchro 80 leveren we elektrische oplossingen voor: deuren in de wand,
enkele of dubbele schuifdeuren.
OpenDo is toepasbaar in een breed scala van mogelijkheden.
De keuze voor bekabelde of draadloze bediening maakt het
mogelijk om aan alle wensen te voldoen.
Evenals de mogelijkheid tot het aansluiten op universele
bewegingssensoren.

Veilige werking - Beveiliging tegen obstakels in het
werkgebied en de lage werkspanning van 24V maken
van OpenDo een veilig systeem.
Eenvoudige montage en onderhoud - De OpenDo
motor dient alleen met de rail verbonden te worden.
De standaard programmering is een eenvoudig aan te passen.
De motor is onderhoudsvrij en getest voor een goede
werking tot 400.000 cycli.
Ontworpen voor veiligheid - Door het handmatig
te kunnen ontkoppelen van de deur met de aandrijfriem is
een bediening bij stroomuitval gewaarborgd.
Veiligheidsklasse motor IP55.

Mono 60
Mono 60, automatische schuifde rset, wordt compleet
geleverd als inbouwprofielen met voorgemonteerde
geanodiseerde aluminium
HUSKY rail.

Inbouwlengte:

8480100

OpenDo motor, aandrijfriem en onderdelen

Mono 80
Mono 80, automatische schuifdeurset, wordt compleet
geleverd met een 2000mm lange geanodiseerde aluminium
HUSKY rail en is geschikt voor zowel wand- als
plafondmontage.

Inbouwlengte:

8480 00

OpenDo motor, aandrijfriem en onderdelen
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Synchro 80, automatische schuifdeurset, wordt compleet geleverd met
twee lengtes geanodiseerde aluminium
HUSKY rails en is
geschikt voor zowel wand- als plafondmontage.

Inbouwlengte:

84 4

OpenDo motor, aandrijfriem en onderdelen
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Wandmontage
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Artikelnummers en omschrijving
8480100
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- compleet pakket voor eendelige schuifdeuren n de wand

2230mm

- compleet pakket voor eendelige schuifdeuren voor de wand

2230mm

- compleet pakket voor weede

e schuifdeuren voor de wand

Afmetingen (aandrijving):

voor alle OpenDo uitvoeringen

Handzender

4 knops

4230mm
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