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Περιστρεφόμενες πόρτες τριών ή τεσσάρων φύλλων RD3 και RD4

Άνεση, ασφάλεια και οικονομία με τριών ή τεσσάρων πλευρών περιστρεφόμενη πόρτα Besam RD3 / 
RD4. Διατηρεί ένα άνετο εσωτερικό κλίμα και την ίδια στιγμή εξοικονομεί ενέργεια. Η RD3 / RD4 συν-
δυάζει τα πλεονεκτήματα μιας περιστρεφόμενης πόρτας για εσωτερικό χώρο με την ασφάλεια και την 
προστασία μιας αυτόματης πόρτας, με κόστος που συνδέεται περισσότερο με χειροκίνητη περιστρεφό-
μενη πόρτα.

Η ασφάλεια είναι η προτεραιότητα. Αναλόγως με τον χώρο που θα τοποθετηθεί η περιστρεφόμενη 
πόρτα, εξαρτάται η διάμετρός της. Οι πόρτες με μεγαλύτερη διάμετρο είναι κατάλληλες για εισόδους 
ξενοδοχείων, λόγω της μεταφοράς αποσκευών. Εκείνες με μικρότερη διάμετρο αρκούν για την άνετη 
κυκλοφορία των πεζών σε οποιαδήποτε είσοδο. 

Στάνταρ χαρακτηριστικά ασφαλείας:

 • Εάν κάτι εμποδίσει την περιστροφή της πόρτας, θα σταματήσει αμέσως η κίνησή της
 • Συμπιεστή κάθετη διακόπτες ασφαλείας που διατίθενται στις άκρες του  τυμπάνου
 • Έλεγχος ταχύτητας
 • Σύστημα έκτακτης ανάγκης (προαιρετικό)

Σχεδιασμός

Η RD3 / RD4 μπορεί να παραγγελθεί σε διάφορες διαμορφώσεις ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη. 
Υπάρχουν δύο επιλογές για το εξωτερικό πλαίσιο και τρεις διαφορετικοί τύποι πόρτας να διαλέξετε, 
διαθέτοντας ο καθένας διαφορετική εμφάνιση και αίσθηση. Ανάλογα με την επιλογή του οδηγού, διακρί-
νεται ο βαθμός ασφάλειας.

Η RD3 / RD4 είναι διαθέσιμη σε διάφορα μεγέθη με ευέλικτο εσωτερικό ύψος  και ύψος της πρόσοψης 
για να ταιριάζει αναλόγως το κτίριο.

Όλα μας τα περιστρεφόμενα συστήματα είναι κατασκευασμένα από σχεδιασμένα προφίλ αλουμινίου 
Besam που μπορεί να είναι ανοδιωμένο, επικαλυμμένο ή από ανοξείδωτο χάλυβα επιστρωμένα. Ο 
μηχανισμός κίνησης είναι τοποθετημένος σε ένα πλαίσιο πάνω από την οροφή πλαστικοποιημένος. Το 
οδηγός κίνησης είναι σταθερός στο πάτωμα, ενώ η πόρτα σφραγίζεται με βουρτσάκι. Οι πόρτες σχε-
διάζονται για να τοποθετούνται απευθείας πάνω στην επιφάνεια του δαπέδου. Δεν απαιτούνται ειδικές 
βάσεις όπως συνήθως. Για ημιτελή δάπεδα, ένα δαχτυλίδι εδάφους είναι διαθέσιμο ως επιλογή.
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Σύστημα CDC Ελέγχου
Το μοναδικό και τελευταίας τεχνολογίας σύστημα ελέγχου που δημιουργήθηκε από τη Besam ειδικά για χρήση 
στα προϊόντα της, αποτελεί μια πλήρως ολοκληρωμένη λύση εισόδου, με χαμηλότερο κόστος λειτουργίας/
συντήρησης, υψηλότερη ασφάλεια και διαθεσιμότητα.

Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης:  
• Αυτόματο σύστημα ελέγχου  
• Γρήγορη και ασφαλή προσαρμογή του όλες τις ζώνες ασφαλείας και ρυθμίσεις ταχύτητας  
• Μικρός χρόνος εγκατάστασης 

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας:  
• Η RD3/RD4 μπορεί να εξοπλιστεί με διακόπτη επιλογής προγράμματος με 
  τους κωδικούς πρόσβασης για να λειτουργεί η θύρα  
• Αν είναι εξοπλισμένο με ένα μόντεμ ή συνδεδεμένο απευθείας σε έναν υπολογιστή, η RD3 και 
  RD4 μπορεί να λειτουργεί εξ αποστάσεως χωρίς κανένα ειδικό λογισμικό  
• Αυτοέλεγχος των συστημάτων ασφαλείας  
• Ρολόι πραγματικού χρόνου με προγραμματιζόμενες λειτουργίες  
• Αυτόματη ένδειξη των διαστημάτων σέρβις  
• Μετρήσεις απόδοσης  
• Μικρές αποστάσεις ακινητοποίησης  
• Το φως σβήνει αυτόματα στη θέση ασφαλείας.

Κατά τη διάρκεια της συντήρησης:  
• Αυτόματη καταγραφή συμβάντων (δείχνει τα 600 τελευταία γεγονότα)  
• Αυτόματα διαγνωστικά  
• Συνδέεται με Besam Υπηρεσία μέσω τηλεφώνου / μόντεμ  
• Εύκολη πρόσβαση από τον υπολογιστή  
• Απομακρυσμένη ανεύρεση βλαβών  
• Ελάχιστος χρόνος παραμονής

Έλεγχος ταχύτητας
Η μέγιστη ταχύτητα περιστροφής είναι προκαθορισμένη, αλλά μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να ταιριάξει σε άλλες 
εφαρμογές. Η πόρτα δεν μπορεί να περιστραφεί χειροκίνητα ταχύτερα από το προκαθορισμένο όριο.

Διαδρομή εκκένωσης
Με την προσθήκη του συστήματος έκτακτης ανάγκης, μπορεί να επιτευχθεί μια σαφής διαδρομή 
εκκένωσης,ενσωματώνοντας το σε συναγερμό πυρκαγιάς και εξασφαλίζοντας ελεύθερη κίνηση της πόρτας 
μόνο όταν απαιτείται, και όχι υπό την πίεση του ανέμου. Το σύστημα διαφυγής μπορεί ως εκ τούτου να είναι 
πολύ χρήσιμο και υπό άλλες συνθήκες.

τριών φύλλων τεσσάρων φύλλων
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Z

rd4a2

DT

22
00

m
m 25

40
m

m

200
mm

D DT TW

1800mm 1888mm 1191mm

2100mm 2188mm 1403mm

2400mm 2488mm 1615mm

D

TW

Z Z

DT

22
00

m
m 25

40
m

m

200
mm

D DT TW

1800mm 1888mm 793mm

2100mm 2188mm 943mm

2400mm 2488mm 1093mm

Z

D

TW

rd3a1

DT

22
00

m
m 25

40
m

m

200
mm

D DT TW

1800mm 1888mm 1191mm

2100mm 2188mm 1403mm

2400mm 2488mm 1615mm

D

TW

Z

rd4a1

187186

π
ερ

ισ
τρ

εφ
όμ

εν
ες

 π
όρ

τε
ς

περιστρεφόμενες πόρτεςπεριστρεφόμενες πόρτες 


