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Dørassistent til
indvendige døre



Friløb
Døren åbnes manuelt, 
næsten uden modstand, 
og bliver stående åben i en 
forudindstillet tid, før den 
lukker automatisk.

PORTEO. En ny dimension i brugervenlighed

Automatik
Døren åbnes via impuls fra 
trykkontakt eller radiosender 
til fuld åbningsvinkel, og 
bliver stående åben i en 
forudindstillet tid, før den 
lukker automatisk.

DørassistentPORTEO

Tilgængelighed



Maksimal dørvægt:                     
Maksimal dørbredde:                 
Vægt:
Farve:

Dimensioner:   Højde                        
                      Dybde              
                      Bredde                     

Driftspænding til tilbehør:

Funktioner:
- Friløb.
- Åbningshjælp.
- Automatik.
- Konstant åben.
- Forsinket åbning for
  frikobling af el-slutblik. 
- Døren trykkes mod karm
  før åbning.
- Sluttryk ved tilslutning af
  el-slutblik.
- Konstantåben-funktion via
  impulsgiver.

Åbningshjælp
Åbnes døren mere end 3º, 
starter dørassistenten og
åbner døren til den
indstillede åbningsvinkel.

Konstant åben
Døren kan anbringes i 
konstant åben ved enten at 
anbringe funktionsvælgeren 
i position II eller 2 hurtige 
impuls via fra trykkontakt 
eller radiosender.

80 kg.
1100 mm
3,2 kg.
Sølv, Hvid                                    

60 mm
80 mm
530 mm

24V DC, 300mA

Justerbare parametre:
- Åbningshastighed
  til 90º 5 – 10 sek.
- Lukkehastighed
  5 – 10 sek.
- Holdåbentid 5 – 30 sek.
- Forsinket åbning
  0,2 – 3 sek.
- Til / fra el-slutbliks-
  funktion.

Tekniske data:

PORTEO dørassistent er 
et produkt som åbner nye 
muligheder. PORTEO kan 
monteres på de fleste typer 
indvendige døre med
moderat brug.

PORTEO kan ikke anvendes 
til brand- og røgdøre, da 
Porteo ikke er udstyret med 
lukkefjeder.
Med PORTEO kan man øge 
tilgængeligheden til alle 
rum.

Eksempler på
anvendelse områder:
- Døre til toiletter og kontorer.
- Indvendige døre i
  børnehaver.
- Døre mellem reception og
  behandlingsområde hos
  læge og tandlæge.
- Døre til møderum og
  garderober.
- Døre i privathjem.

PORTEO
Hvor kan den anvendes?

Tilgængelighed



Kontakt DORMA´s

konsulenttjeneste for  

tekniske informationer

DORMA Danmark A/S

Sindalvej 6-8

2610 Rødovre

Tel: 4454 3000

Fax: 4454 3001

E-mail: info@dorma.dk

www.dorma.dk3
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