High-performance deur
ASSA ABLOY RR300 Plus F+R

ASSA ABLOY Entrance Systems

ASSA ABLOY als woord en als logo zijn handelsmerken in bezit van de ASSA ABLOY Group.

ASSA ABLOY Entrance Systems is een toonaangevend leverancier van oplossingen
voor toegangsautomatisering voor een efficiënte goederen- en mensenstroom.
Voortbouwend op het jarenlange succes van de merken Besam, Crawford, Albany
en Megadoor, bieden we onze oplossingen aan onder de merknaam ASSA ABLOY.
Onze producten en diensten zijn erop gericht om te voldoen aan de behoefte van
eindgebruikers aan een veilige, betrouwbare, gebruiksvriendelijke en duurzame werking.
ASSA ABLOY Entrance Systems is een onderdeel van ASSA ABLOY

assaabloyentrance.com

High-Performance Deur ASSA ABLOY RR300 Plus F+R
voor vluchtwegen
Opties ASSA ABLOY RR300 Plus F+R op de standaard
ASSA ABLOY RR300 Plus

De geavanceerde ASSA ABLOY RR300 Plus deur (zie bijgevoegde technische
specificaties) heeft bijzondere extra functies waardoor de deur een F+R-label voor
gebruik op vluchtwegen krijgt. De deur is voorzien van verschillende sensors die
garanderen dat de deur altijd veilig blijft openen. Er kan slechts één richting van
de noodopening worden ingesteld, en dat is aan de kant waar de radarsensor is
geïnstalleerd.

Windbestendigheid

Klasse 1, EN 12424
tot H = 3500 mm
Klasse 0, EN 12424
van H > 3500 mm

Bedieningssysteem

2.300 – 4.000 mm
2.450 mm
enkel bij MCC
met speciale software
Veiligheidsuitrusting
opgeslagen in extra behuizing

Schakelkast
Behuizing en hoofdschakelaar

optioneel

Schakelaar om vlucht
routefunctie te deactiveren

optioneel

Afdekking bovenrol

optioneel1)

	Bij het F+R design is standaard een rolafdekking voor bevestiging van de
radarsensor meegeleverd. Voor deuren met een hoogte van ≤ 2500 mm is een
afdekking bovenrol vereist om te beantwoorden aan de eisen van de 13241-1
standaard. Voor hoogten van meer dan 3700 mm is een extra houder vereist
die een maximale installatiehoogte van de radarsensor van 4000 mm mogelijk
maakt.

1)

TÜV-goedkeuring*)
De ASSA ABLOY RR300 Plus F+R
beantwoordt aan de belangrijkste
eisen van de “Richtlijn voor
automatische schuifdeuren op
vluchtroutes:” (AUtSCHR).
*)

 oor elke installatie is de goedkeuring van het
V
relevante inspectieorgaan voor gebouwen.

ASSA ABLOY RR300 Plus F+R
uitgerust met radar met bewegingsdetectie.

Schaklaar om de vluchtroutefunctie
uit te schakelen.

MCC-systeem met uitgebreide
behuizing voor de nodige
veiligheidsuitrusting.

Optioneel:
Besturingseenheid met scherm voor
operator en hoofdschakelaar.
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Zelftest
Het MCC-systeem is voorzien van speciale software die elke 24 uur een zelftest van
de deur en andere veiligheidsuitrustingen uitvoert aan de hand van speciale software
om een veilige werking van de deur in noodgevallen te garanderen. Het tijdstip van de
zelftest kan door de bediener van de deur zelf worden ingesteld.

geschikt

Afmetingen in mm
H min./max.
W max.

Radar (bewegingsdetectie)
De deur is uitgerust met een bewegingssensor die de richting bepaalt en goegekeurd
is voor gebruik in vluchtroutes. De deur opent automatisch in noodgevallen zodra
mensen de deur naderen in de vluchtrichting. De bewegingssensor heeft altijd voorrang
op alle andere pulsgenerators. De radarsensor dekt de volle breedte van de deur af en
garandeert een veilige herkenning van mensen tot een afstand van 1,5 m voor de deur.
Automatische zelf-opening
Bij een stroomuitval of fout wordt de workflow rem automatisch uitgeschakeld.
Dit zorgt er voor dat de deur automatisch op minimum 2 meter opent dankzij
het tegengewicht, zodat een vrije doorgang op de vluchtroute in geval van nood
gewaarborgd is.

Vlucht- en noodroutes

