Portas deslizantes

porta
automática
K-140R
Oferece segurança na medida certa
para ambientes comerciais.

Especificações da porta automática K-140R
O sistema K-140R é indicado para portas sociais deslizantes de alto fluxo em hotéis,
restaurantes, clubes, clínicas, empresas, bancos, supermercados e etc. Além do
requinte e conforto que confere ao ambiente, a K-140R potencializa o isolamento
termoacústico e é indispensável em sistemas de controle de acesso e sistemas de
segurança, com a possibilidade de ser equipada com sistema antipânico integral.
Sua relação custo x benefício é indiscutível, por isso é uma das mais vendidas no
mundo.

Central eletrônica
microprocessada
com fotocélula
incorporada
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Maior economia
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deslizamento

Aplicação
convencional

características técnicas

K-140R

Funcionamento
Peso máximo
Deslizamento
Tração
Medidas do trilho em alumínio
Medida da tampa em alumínio
Comprimento máx. do trilho
Velocidade máx. de abertura
Velocidade de fechamento
Velocidade de aproximação
Vão livre máximo
Alimentação
Motor
Funcionamento em caso de emergência
Corrente máxima absorvida
Central eletrônica
Alimentação para acessórios
Sistema de segurança
Funções reguláveis manualmente

Alto Fluxo
100kg (1 folha) - 140kg (2 folhas)
Sobre rodas reforçadas de nylon
Por correia dentada
100x160mm
190mm
6.600mm
0,6m/s (1 folha) - 1,2m/s (2 folhas)
0,6m/s (1 folha) - 1,2m/s (2 folhas)
0,1m/s
3.200 (cond. pelo peso das folhas)
230 V~ / 50-60 Hz
24 V.c.c. com encoder
Através de bateria 24 V.c.c. de série
230v
Microprocessada
24 V.c.c. 0,5A
Fotocélula incorporada com encoder de série
Força de tração, tempo de parada em abertura,
abertura parcial, velocidade máxima de abertura
e fechamento

Aplicação em portas de
uma folha.

Aplicação em portas de
duas folhas.

ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS DE ABERTURA E FECHAMENTO

Fotocélula de
segurança

Trava de segurança

Botoeiras

Teclado de acesso

Seletor de funções

Sensor de aproximação

Distribuidor
exclusivo
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