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De smart  
wijze, om deuren 
te openen

SMART KAN ...



... hygiënisch zijn

... veilig zijn

Contactloos en bacterievrij 
deuren openen.

Eenvoudig en veilig voor elke 
woonsituatie.



... praktisch zijn

... innovatief zijn

Barrièrevrije toegang tot uw woning. Betrouwbare 

gecontroleerde toegang tot uw bedrijf.



Clever en comfortabel

 Makkelijke bediening via Bluetooth Smart

 Veiligheid door 128-Bit-versleuteling

 Batterij aangedreven elementen met 10 Jaar Lifetime

 Switchen tussen de bedrijfsmodi

 Bluetooth-Module voor alle gangbare drukknoppen

Bluetooth Smart

KLEINSTE



Modern en veilig

De Low Energy werking is optimaal om woningen voor 
mindervaliden met een draaivleugelaandrijving uit te voeren.

Zijn er geen veiligheidssensoren aangesloten, dan schakelt de 
smartdoor TURN automatisch in Low Energy Modus en 
beweegt de draaideurvleugel met een gereduceerde snelheid 
conform de veiligheidseisen DIN 18650 en EN 16005.

Hierbij moet de deuraandrijving de snelheid permanent 
controleren, zodat de draaivleugel de maximale kinetische 
energie van 1,69J nooit overschrijdt Deze maximale 
kinetische energie staat in samenhang met het gewicht van 
de deurblad en de deurblad breedte. Hieruit resulteren zich 
de maximale openingstijden.

Low Energy

BOUWWIJZE



Snel en eenvoudig

 Volledig automatische inbedrijfstelling

 Diverse aansluitmogelijkheden

 Programmeerbare uitgang

 Gereed voor alle sensoren

 Gepatenteerde voorspanning instellingen 
vergrendelingsmoment  Verschillende montage mogelijkheden in 

één model: DIN links of rechts | deurblad montage | latei montage

Montage

DE WERELD



Smart en efficiënt

Kostenloze App

Installatie-Guide

Configuratie van aandrijving en randapparatuur 
Omschakelen tussen de bedrijfsmodus

 Beheer van gebruikersrechten 

(Tijdelijke toegangsrechten) 

Ongelimiteerd beheer van de deuraandrijving  
 Synchronisatie en software-update 
 Voorgeconfigureerde deurtypen 

 en nog veel meer.....

App | Coming soon
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Technische gegevens

Aandrijving afmetingen 400 × 52 × 72 mm

Low Energy aandrijving EN 16005

Max. openingssnelheid | Full Power 40° per seconde

Max. sluitsnelheid | Full Power 40° per seconde

Geluid < 30 dB

Openingshoek Instelbaar | Max. 115°

Bereik Sluitfunctie (stroomloos) 0 –15°

Motordemping voor de eindaanslag 0 –15°

Openhoudtijd | Low Energy 2 – 60 Seconden

Openhoudtijd | Full Power 2– 60 Seconden

Stroomvoorziening voor externe sensoren 24 VDC | 0.8 A

Prestatieopname Nennprestatie | Standby 100 W | 1 W




