KONE karuselldörr 50
FÖR SMIDIGT OCH BEKVÄMT PERSONFLÖDE
En bred entrélösning som är perfekt för välbesökta miljöer, som flygplatser, vårdinrättningar, stora
köpcentrum och utbildningsinrättningar, där ett smidigt personflöde och hög
genomströmningsvolym är viktiga krav.

KONE karuselldörr 50 är en bred entrélösning som är perfekt för välbesökta miljöer där hög genomströmning krävs.

Hållbar och hygienisk
Glas- och stålpanelerna är motståndskraftiga mot slitage,
vandalsäkra och enkla att rengöra.

Uppfyller SS- EN16005
KONEs karuselldörr 50 uppfyller helt bestämmelserna 		
SS-EN16005 om säkerhet vid användande av 		
maskindrivna dörrar.

Genomströmning
Beroende på dörrbladens diameter och antal, varierar
genomströmningen från 36 till 45 personer per minut 		
i varje riktning.

			

VIKTIGA FÖRDELAR
n

Hög genomströmningskapacitet perfekt för
välbesökta miljöer

• Robust design för att förhindra
smutsansamling och väderbeständighet
• Hållbara och hygieniska material
säkerställer lång livslängd och enkel 		
rengöring
• Höga prestanda med hopfällbara dörrblad
för att underlätta varuflödet som tillval
• Manuellt nattskjutalternativ och motorstyrt
med flera stängningar som tillval

KONE karuselldörr 50
Urvalsmatris KONE karuselldörr 50
120° (3 blad)

180° (4 blad)

Diameter (mm)

Genomströmning personer/
min/riktning

3 vuxna för 180°/4 vuxna för 120°

4 120

4 vuxna för 180°/5 vuxna för 120°

4 720

Kapacitet

Diameter (mm)

Genomströmning personer/
min/riktning

42 – 44

4 120

36– 38

43 – 45

4 720

39– 41

Alternativ
Manuell nattstängningsdörr

Ja

Motorstyrd nattstängningsdörr med flera stängningar

Ja

Dörrblad/vikbara

Ja

Luftgardin integrerad

x

Tekniska specifikationer*
Konstruktion

Stomme

Roterande enhet

Ytterdiameter

4 120 och 4 720

Innerdiameter

4 000 och 4 600

Total höjd

2 400

Passagehöjd

2 200

Stommens topp

200

Antal blad

3 eller 4

Rotationscykel

120° eller 180°

Sidopaneler

8 mm laminerat glas eller metallklätt

Termisk separation

Fasadnivå

Säkerhetslister

Stoppar dörrens rörelse vid aktivering

Övre kåpa/tak

Obehandlad aluminiumplatta, dammtät

Åtkomst för underhåll

2, i nedre takplattan

Inramad i T56-aluminiumprofiler
Säkerhetsglas

6 mm härdat glas

Tätningsborstar
Bultlås förberett för profilcylinder på plats
Finish

Pulverbelagd i en RAL-färg eller silvereloxerad

Drift

Helautomatisk, sensordriven drivenhet med två tryckknappar för tillträde för
rullstolar och två nödstoppsknappar
Integrerat kontrollsystem

Nätström

230 V, 50 Hz

Installation

På färdig golvnivå

Användningsområden

Vårdinrättningar, flygplatser, utbildningsinrättningar och kommersiella
byggnader
* Samtliga mått är i mm

3 blad/120° vy framifrån

3 blad/120° vy ovanifrån

4 blad/180° vy framifrån

4 blad/180° vy ovanifrån

Insida

Säkerhetslist

Passagehöjd DH 2 200
Total höjd GH 2 400

Passagehöjd DH 2 200
Total höjd GH 2 400

200

200

Insida

System – ø 4 000 – ø 4 600
Utsida – ø 4 120 – ø 4 720

Utsida

Säkerhetslist

System – ø 4 000 – ø 4 600
Utsida – ø 4 120 – ø 4 720

Utsida
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