Automatische schuifdeur
in vluchtwegen
KONE SD-RW

KONE SD UniDrive® in standaarduitvoering
De KONE SD UniDrive® overtreft de hoogste
standaarden van de internationale eisen en normen van
veiligheid, kwaliteit, duurzaamheid en flexibiliteit. Door
zijn geavanceerde technologie is de deur voorzien van
een geluidsarme beweging en veel gebruiksgemak. De
functionaliteit en toegankelijkheid wordt voornamelijk
door u zelf bepaald middels een uitgebreide keuze aan
standaard- en optionele functie-instellingen, eventuele
sensoren en schakelaars.

KONE SD-RW voor gebruik in vluchtwegen
De KONE schuifdeurautomaten die zijn voorzien van
de UniDrive® RW besturing zijn TÜV goedgekeurd
en voldoen aan de internationale eisen van kwaliteit
en veiligheid (CE-normen). De aandrijving voldoet
aan veiligheidsniveau SIL-3 (IEC61508) en Kat-4
(EN954) voor vluchtwegen. Dankzij deze nieuwe
en geavanceerde technologie worden gebruikelijke
voorzieningen zoals antipaniek sluitingen en
deurbeslag voor vluchtwegen overbodig. Alle
veiligheidsvoorzieningen dragen bij aan het veilige
gebruik van de deurinstallatie en zijn gerelateerd aan
alle geldende richtlijnen.

KONE UniDrive® Retrofit RW
Indien meerdere onderdelen van de deurautomaat
defect of versleten zijn, heeft KONE een modulair
moderniseringspakket voor vluchtwegen ontwikkeld.
De verschillende componenten zijn specifiek op elkaar
afgestemd. Hierdoor is het mogelijk om zonder het
wijzigen van de bouwkundige constructie en rail, uw
deur van een compleet nieuw binnenwerk te voorzien.
Optioneel kunnen overige veiligheidsvoorzieningen,
deurpanelen en andere toebehoren toegevoegd worden,
waarbij de deuresthetica intact blijft.
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