Výklopná a posuvná kování
HS-MASTER

Do elegantních interiérů
Zdokonalené posuvné a výklopné kování spojené se supermoderní technologií ATS – HS-Master
přihlíží k požadavkům vysokého životního komfortu a nabízí řešení bez bariér
 Ventilace s jednoduchým provozem: zvedání, posouvání na požadovanou šířku otevření
i zavírání se ovládají motorem.
 Snadný a jednoduchý provoz: pomocí kliky, tlačítka, rádiové kontrolky nebo radarového čidla.
 Bezpečný provoz: typizovaný pohon HS-Master je vybaven zátěžovým vypínačem.
Další ochranné prvky představují světelná bariéra nebo světelný závěs.
Využití: nemocnice, domy pro seniory, jesle, zařízení pro invalidní osoby.
 Používá se v bezbariérových domech: díky pohodlné obsluze a nízké výšce prahu najde
HS-Master svoje uplatnění zejména v domácnostech invalidních osob.
 Pohonná jednotka s různými dalšími výhodami, předběžně smontovaná a provedená na míru,
se dodává jako balíček umožňující snadnou montáž.
 Na posuvně-výklopné terasové dveře, na kterých jsou už instalovaná kování G.U-933,
lze HS-Master snadno namontovat.
 Používá se pro dřevo, PVC i hliníkové prvky.

Technické údaje
Váha křídla

HS-Master
až 300 kg

Šířka křídla v drážce

950 – 3300 mm

Výška křídla v drážce

1840 – 2765 mm

Vhodné pro
bezbariérové
konstrukce

HS-Master splňuje vysoké
požadavky, které se týkají
příslušenství pro invalidní
osoby v oblasti
bezpečnosti a pohodlné
obsluhy.

S výjimkou kliky není mechanismus
kování pro uživatele viditelný.
Pohonný systém s nízkou instalační
výškou 100 mm se šroubuje do rámu
a nevystupuje mimo povrch dveří.
Elegantní vzhled HS-Master skvěle
ladí s moderním interiérovým
vybavením.

Výklopná a posuvná kování
HS-MASTER SCHEMAT C

Snadná obsluha rovněž pro dvoukřídlé prvky
S modernizovanou technologií HS-Master, zajišťující zvedání motorovým pohonem, lze posouvat a zavírat také
dvoukřídlé prvky; díky velké šířce otevření je zajištěn velmi pohodlný průchod. Díky těmto vlastnostem se kování
hodí zejména k použití v bezbariérových konstrukcích a objektech v souladu s DIN 18025.

 Spolehlivý provoz je zaručen díky vynikající
bezpečné technologii HS-Master, kterou dále
doplňuje světelná bariéra nebo světelný závěs
– podle výběru.
 Výjimečně tichý provoz kliky, pólu spínače,
radarového čidla nebo rádiové kontrolky.
 Citlivá kontrola rychlosti a síly.

Posuvně-výklopné prvky HS-Master
jako modely testuje DEKRA.

