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Плъзгащи се врати модел UniSlide:
Монофазно захранване
Мощност: 250 Вт
Тегло на крилата /UniSlide 2 за двукр. врата/: 100/180/ кг.
Еднокрила врата UniSlide1: 200/230/ кг. на крило
Светъл проход при UniSlide 2: 900-2800 мм
Светъл проход при UniSlide 1: 900-2800 мм
Скорост на отваряне/затваряне:
варира до 1.4 м/сек. /за двукрили врати/
• Температурен режим: от -20 до +50°C
• Относителна влажност: от 5% до 85%
• Пауза в отворено положение: от 0 до 60 сек.
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Телескопични плъзгащи се врати модел UniSlide Т
Прилагат се тогава, когато светлия проход е от изключител
на важност и когато фактически няма място за плъзгане на
две стандартин крила. В този случай двукрилата врата се
превръща в 4-крилна. Може да се прилагат и версии “лява”
и “дясна” телескопична врата – отново в случаи, когато на
личното пространство не предоставя достатъчно място.
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Въртящи се врати модел RD и UNITURN

Подходящи за луксозни хотелски комплекси, представителни ад
министративни сгради, болници, летища, авто и жп-гари, големи
търговски центрове. Въртящите врати са най-доброто решение за
запазване микроклимата и топлината в големи фоайета и входни
пространства. Преминаването през големите по диаметър въртя
щи се врати е улеснено до такава степен, че човек може спокойно
да мине с количка или багаж.
Въртящите врати на BESAM имат спецализиран модел за банкови
офиси в съчетание със система за контрол на достъпа и работно
то време. Тези врати пропускат само оторизирания персонал и са
с по-малък диаметър.

Автоматика за летящи врати Powerswing и SW100

Автоматиката за летящи врати е приложима за едно- и двукрили
врати. Съобразена е с факта, че повечето такива входни решения
са с обособен отделен вход и изход. Този тип автоматика е особе
но популярен в болниците.

Херметични врати за болници

Използват се за специални помещения като ангиографски, рентге
нови и други кабинети; за шокови зали и операционни. Друго при
ложение на тези врати е за изолиране на кухня от ресторантската
част. Някои модели от херметичните врати са с оловно покритие.
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