Dobrý den,
dovolte mi představit Vám novinku v našem sortimentu posuvného kování. Jedná
se o revoluční systém v tomto segmentu a na trh jde pod názvem Motion4 EVO
Drive.
Jedná se o kombinaci posuvného kování a pohonu automatických posuvných
dveří.
Toto řešení nabízí maximální možný komfort pro posuvné dveře a zároveň i
ohleduplné funkční bezbariérové řešení tam, kde by manuální ovládání dveří
mohlo být pro uživatele nepohodlné.
Samotný pohon je řešen jako vozík se sestavou cívek klouzajících po
magnetickém polštáři podobně jako u studií japonských rychlovlaků. Díky tomu je
v sestavě minimum pohyblivých dílů a tím pádem mohou být rozměry posuvu s
pohonem skutečně minimalistické. Tento princip také díky absenci klasického
motoru, různých řemenů a převodových dílu nabízí minimální hlučnost, která je v
podstatě stejná jako u jiných kvalitních posuvných kování. Pole magnetů jsou
řešeny jako vyjímatelné moduly. Proto je možné pohon bez problémů dle manuálu
krátit nebo přestavovat z pravého na levý a naopak. Pojezdy posuvu jsou řešeny
jako vozíky s kladkami pro zvýšený počet cyklů.

Pohon EVO Drive je určen pro použití v privátní sféře a v kancelářském nebo
podobném lehkém provozu. Není určen jako pohon pro intenzivně namáhané
vstupy, kde je na místě už navrhnout odpovídající plnohodnotný pohon
automatických dveří dodávaný firmou MIJA-Therm, s.r.o.

Technická data
Délka pohonu: 2450mm
Šířka křídla: max cca 1250 mm
Hmotnost křídla: max. 80 kg
Rozměr posuvu: 60x65/70 mm
Napájení: 230V/AC
Povrchová úprava: Elox EV1/RAL
Komunikace elektroniky a přepínače režimů, který je součástí dodávka, probíhá ve
standardu Blue Tooth. Proto z hlediska elektroinstalace stačí pouze přívod
napájení 230V/AC.
Pro zavěšení křídla nabízí výrobce několik adaptérů pro skleněná nebo plná křídla.

EVO Drive nabízí bezkonkurenční flexibilitu a komfort za příznivou cenu.
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