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TSA 355  *
DOMENII DE UTILIZARE

Sisteme de uși cu trei și patru canaturi

Uși de interior și de exterior cu frecvență ridicată de trecere

Ieșiri reprezentative ale clădirilor, cu incidență mare a luminii

Fațade cu structuri înguste cu montanți/traverse

Diametru posibil între 1800 şi 4000 mm
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Sistem de ușă rotativă automată pentru ușile cu trei sau
patru canaturi
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DESCRIEREA PRODUSULUI

Indicație: Produsul prezentat s-ar putea să nu fie disponibil în țara dumneavoastră. În acest scop vă rugăm să contactați
persoana dvs. de contact GEZE sau să ne trimiteți un e-mail.

CARACTERISTICI

Selecție individuală a diametrului, a înălțimii de trecere și a suprafețelor

Opțiuni variate de dotare

Tehnică robustă a sistemului de acționare, testată pentru uși cu diametru de până la 4000 mm

Montaj simplu al sistemului de ușă, fără dispozitive de ridicare

Punere în funcțiune rapidă, prin ansamblul de senzori precablat și parametrizat

Certificare conform EN 16005

CARACTERISTICI

Selecție individuală a diametrului, a înălțimii de trecere și a suprafețelor

Opțiuni variate de dotare

Tehnică robustă a sistemului de acționare, testată pentru uși cu diametru de până la 4000 mm

Montaj simplu al sistemului de ușă, fără dispozitive de ridicare

Punere în funcțiune rapidă, prin ansamblul de senzori precablat și parametrizat

Certificare conform EN 16005

DATE TEHNICE

Nume comercial TSA 355  *

Operare complet automată Da

Compatibilitate pentru căile de evacuare și de salvare Da

Funcție Break-out (BO) Da

Diametru interior (min.) 1700 mm

Diametru interior (max.) 3900 mm

Pentru sistemele de uși cu 3 canaturi Da

Pentru sistemele de uși cu 4 canaturi Da

Înălțime liberă de trecere 3000 mm

Înălțimea canopiei (min.) 300 mm

Variantă de execuție elemente laterale VSG 8 mm

Variantă de execuție construcție a tavanului acoperire cu aspect de tablă, acoperiș hidroizolat cu jgheab pentru
evacuarea apei

Iluminare în cazul variantelor cu acoperiș, la solicitarea clientului

Pardoseală Covor de pardoseală, Covor de pardoseală la solicitarea clientului

Instalație de perdea de aer Perdea de aer cald încălzită cu apă caldă, Perdea electrică de aer cald,
disponibil în funcție de structura plafonului

Alocare blocare pe timp de noapte Exterior

Tip blocare pe timp de noapte manual

Tip constructiv blocare pe timp de noapte VSG 8 mm

Blocare manual

Mânere de ușă orizontale sau verticale Da

Inel de pardoseală Da

Buton pentru persoane cu dizabilități Da

Nonconformitate EN 16005
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* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau
disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.

F i ș a  c u  d a t e l e  p r o d u s u l u i  |  P a g i n a  3  d i n  3

T S A  3 5 5   *

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2022-11-13T06:56:29Z


	TSA 355  * [ro]

