TrioVing dørautomatikk
DA 132/DA 133
TrioVing DA 132/DA 133 er en kraftig elektrohydraulisk slagdøråpner som er konstruert for
å klare mange ulike typer installasjoner.

Mangfoldig og pålitelig
Den passer til de fleste ytterdører og tyngre innerdører.
Leveres som skyvende eller trekkende utgave, men kan omstilles ved behov.
Mulighet for tilslutning av manuelle og automatiske impulsgivere og
elektroniske låser. Motor og hydraulikkenhet er integrert i en kompakt
drivmodul, montert sammen med elektronikken under en dekkappe av
naturanodisert aluminium.
Sikkerhet
TrioVing DA 132/DA 133 gir høy sikkerhet. Åpneren tilfredsstiller krav til
personsikkerhet og brannsikkerhet og kan dessuten kompletteres med
de fleste vanlige sikkerhetssensorer. Branngodkjent e/ EN1154.

DA132
skyvende armsystem

Armsystem
Åpneren leveres med enten skyvende eller
trekkende armsystem (glideskinne).
• DA 132 skyvende armsystem der automatikken monteres på
motsatt side av dørens åpningsretning.
• DA 133 trekkende armsystem, der automatikken monteres på
samme side som bevegelsesretningen.
• På begge varianter kan åpningsvinkelen justeres opp til 120°,
og de kan tilpasses både en- og tofløyede dører.

DA133
trekkende armsystem

• Akselforlenger - gir mulighet til å montere automatikken
høyere opp på veggen.
• Armforlenger for større innsprang.
• Heldekkende kappe for tofløyede dører kan bestilles etter mål.
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TrioVing dørautomatikk DA 132/DA 133
Tekniske data
Mål
Lengde: 716 mm
Høyde: 110 mm
Bredde: 110 mm

Funksjoner
• Åpner med motor og stenger med fjær.
• Åpnings- og lukkehastighet kan justeres
uavhengig av hverandre.
• Justerbar lukkekraft.

Driftsspenning
230 V AC, 50 Hz, Max 230 W

• Åpningsforsinkelse.

Strømforsyning
13 - 20 VDC, 24 VDC

• Prioritert og uprioritert impuls-inngang med
individuelt justerbar holdetid.

Temperaturområde
-20°C til +50°C

• Konstant + styrt 24V DC maks 375mA.

Dørvekt/størrelse
Maks 250 kg ved 1600 mm dørbredde

• ”Kill” inngang som sperresignal fra f.eks låst dør.
• Branngodkjent koordinator for tofløyede dører.

TV/MH-AaI/Trykk: Stens Trykkeri, Moss/2000/03.2009/5006141

TrioVing DA132/DA133 tilfredsstiller kravene til
dørbredde og vekt som beskrevet i:
Kontrollert dørstengning, EN1154 size 3 -6
Elektrisk styrt åpningsholder for slagdører,
		 EN 1155
Koordinering av tofløyede dører, EN 1158
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