SIEGENIA Novinky pro Vás:

AEROCONTROL

pro zdvižně-posuvné dveře

Naše výhody 3:
➊ zabezpečení polohy otevření a zavření
pro zdvižně-posuvné dveře schéma A a C
➋ maximální bezpečnost díky napojení na
poplachový systém do VdS C
➌ perfektní design díky skryté technice

Naše řešení napomáhají tomu, aby se z místností
stal prostor pro život a lidé se v nich cítili dobře: www.raumkomfort.com.

Window systems
Door systems
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Zabezpečení polohy
otevření a zavření.

AEROCONTROL je zabezpečení polohy
otevření a uzavření. Prostřednictvím
magnetického spínače ve zdvižně-po-

Bezpečnost stoupá,
náklady na vytápění
klesají.

Výhody pro zpracovatele
pro zdvižně-posuvné dveře ze dřeva,

suvných dveřích spolehlivě hlásí příslušný

schéma A a C

stav otevření, resp. zavření elementu

jednoduchá montáž magnetu v krycí

pro různá schémata otevírání. Rovněž je
možné napojení na poplachové systémy,
v závislosti na typu spínače plní toto

destičce pojezdového vozíku a magnetického spínače v prahové liště

řešení požadavky až do třídy VdS C.

nejsou zapotřebí žádné kabelové prů-

Kromě toho pomáhá AEROCONTROL

možnost připojení na řídicí techniku

při úspoře energie: Může se připojit na

budovy

kompatibilní termostatické ventily topných těles. Když se otevřou okna, ventily
topných těles se automaticky zavřou.
To šetří peníze a je to dobré pro životní

chodky z křídla na rám

pro poplachové systémy s VdS B (zabezpečení polohy otevření a zavření) a
VdS C (zabezpečení polohy zavření)

prostředí.

Užitek pro koncové uživatele
perfektní design díky skryté technice
v prahové liště a v křídle
volnost ve výběru elementů
(schéma A a C)
maximální bezpečnost díky napojení
na poplachové systémy do VdS C
úspora nákladů na energii díky hlášení
otevřených zdvižně-posuvných dveří
na zařízení centrální řídicí techniky
Schéma A

budovy
bezpečnost v případě sabotáže díky
sabotážní lince v magnetickém spínači

Schéma C

Další technické informace naleznete na
portálu ke stažení.
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