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DOMENII DE UTILIZARE

Sistem de activare fără atingere pentru ușile automate batante, glisante, armonică, rotative și ușile
glisante circulare

Uși interioare și exterioare

Spații cu cerințe ridicate cu privire la igienă
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Comutator de proximitate fără atingere directă pentru
comanda ușilor automate
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CARACTERISTICI

Ușile pot fi deschise fără să fie nevoie de percepția tactilă

Intrare externă pentru comutare cromatică LED

Detectează persoanele și obiectele într-o zonă de detecţie de 10 - 60 cm

Distanțele de manipulare sunt reglabile, pentru a efectua adaptări orientate către spațiul înconjurător și
utilizator

Înălțimea de montaj la nivelul mâinii asigură accesul confortabil și fără restricții

Este posibil montajul în spatele gresiei sau sticlei

Reglabil via comutator DIP şi telecomandă: Feedback acustic, culori LED, animaţii LED, regim
puls/comutare
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DATE TEHNICE

Nume comercial GC 307+  *

Tehnologie Unde electromagnetice radar

Ieșire Releu electric

Tip de protecție IP65

Tip de racord al cablului Bridă înșurubată

Interval de reglare a distanței de manipulare prin intermediul comutatorului DIP, prin telecomandă

Înălțime de montaj la nivelul mâinii

Frecvență de emisie 24.15 GHz

Temperatură de funcționare -20 - 55 °C

Nonconformitate RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire Descriere Nr. ident. Culoare Dimensiuni Tip de montaj

GC 307+
(pictogramă mână)  *

Buton de proximitate pentru comanda ușilor automate 195727 alb alpin 80 x 80 x 21
mm

Montaj pe
tencuială

GC 307+
(pictogramă WC)  *

Buton de proximitate pentru comanda ușilor automate /
Adecvat pentru Powerturn, EMD și uși glisante standard

195751 alb alpin 80 x 80 x 21
mm

Montaj pe
tencuială

GC 307+
(pictogramă mână)  *

Buton de proximitate pentru comanda ușilor automate 193226 alb alpin 80 x 80 x 8
mm

Sub tencuială

GC 307+
(pictogramă WC)  *

Buton de proximitate pentru comanda ușilor automate /
Adecvat pentru Powerturn, EMD și uși glisante standard

195750 alb alpin 80 x 80 x 8
mm

Sub tencuială
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ACCESORII

TELECOMANDĂ

Telecomandă sistem de senzori

Denumire Descriere Nr. ident. Culoare Dimensiuni Lungime

Telecomandă Setarea și reglarea parametrilor GC 363, GC 339, GC 342 și GC 304.
Compatibil cu GC 362, GC 333, GC 333 C și ACTIV S GE

100061 negru 130 x 50 x 20
mm

130 mm

* 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.
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