Dynaco S-5 Atex
Do zastosowań przeciwwybuchowych
Nowa generacja bram szybkobieżnych

Najlepszy
sposób na
zmniejszenie
ryzyka wybuchu

Oficjalnie powierdzona zgodność z Dyrektywą 2014/34/EU.
Dostępne w 3 wersjach: dla zastosowań wewnętrznych (S-535 Atex
Compact) oraz zewnętrznych (S-545 Atex Power i S-555 Atex All
Weather).
Elastyczny płat bramy z materiałów antystatycznych dla maksymalnego
bezpieczeństwa.
Zeskanuj kod QR aby:
- Zobaczyć jak działa brama
- Odkryć jej zalety
- Uzyskać więcej informacji

www.entrematic.com

PŁYNNE DZIAŁANIE
Bramy DYNACO S-5 ATEX są dostarczane z
enkoderem ATEX, który sprawia że otwieranie
i zamykanie bramy jest jeszcze bardziej płynne i
niezawodne. Brama zatrzymuje się w określonych
pozycjach, bez potrzeby zmiany ustawień. Nie ma
ryzyka, że płat bramy będzie pracował poza zadanym
zakresem. Dzięki temu, unika się uszkodzeń bram,
a także czasochłonnych interwencji serwisowych.

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII
Jednym z głównych powodów do montażu bram
DYNACO, jest oszczędność energii. Szybkie działanie
bram oraz dobre przyleganie uszczelek, pomagają
zachować wymagane warunki w danym obszarze.
To wszystko pozwala na znaczące obniżenie kosztów
energii.

Wszystkie bramy DYNACO są wyjątkowo bezpieczne
dla użytkowników, dzięki ich elastycznym płatom.
Jednak w środowisku zagrożonym wybuchem,
wymagania dotyczące bezpieczeństwa są o
wiele bardziej złożone. Z bramami DYNACO S-5
ATEX, nic nie jest pozostawione przypadkowi.
Wszystkie metalowe elementy wykonane są ze
stali nierdzewnej, natomiast części niemetalowe
o powierzchni większej niż 20cm² zastąpiono
materiałami antystatycznymi. Co więcej, detektor
dolnej krawędzi (WDD) oraz fotokomórki są w pełni
iskrobezpieczne (EEx i). Daje to gwarancję, że bramy
DYNACO S-5 ATEX nie generują iskier, które mogą
prowadzić do wybuchu.

SPOKÓJ
Stwierdzenie, że brama jest odporna na wybuchy
– to jedno. Natomiast bramy Dynaco S-5 ATEX
zostały oficjalnie zatwierdzone przez Apragaz,
belgijską Jednostkę Notyfikowaną ATEX. Zarówno
części nieelektryczne, jak i elementy napędu
zostały dokładnie sprawdzone i zatwierdzone.
Każda brama jest uważnie sprawdzana przez Dział
Jakości Entrematic oraz przez niezależną Jednostkę
Notyfikowaną, a zgodność z wymogami ATEX jest
opisywana szczegółowo w Deklaracji Zgodności
poprzez podmiot niezależny. W ten sposób można
mieć pewność, że dana brama jest rzeczywiście
wykonana we wskazanej klasie.
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BRAK PRZESTOJÓW W
PRODUKCJI
Płat bramy po wysunięciu z prowadnic na
skutek uderzenia, jest ponownie umieszczany
w prowadnicach automatycznie, bez potrzeby
interwencji serwisu i bez przestojów w produkcji.
To rozwiązanie oszczędza nie tylko czas, ale także
energię!

LEPSZE WARUNKI PRACY
Bramy Dynaco w wersji S-545 Atex Power
są odpowiednie dla zastosowań w obszarach
zewnętrznych. Specjalnie zaprojektowane
prowadnice boczne oraz ich dolne wzmocnienia,
pozwalają bramom pracować przy regularnym
obciążeniu wiatrem. W ten sposób Twoje
pomieszczenia chronione są przed złymi warunkami
pogodowymi, a komfort pracy pracowników wzrasta.

PRACA PRZY CIĘŻKICH
WARUNKACH
Bramy Dynaco w wersji S-555 Atex All Weather są
przygotowane do działania w trudnych warunkach
pogodowych. Elastyczny płat bramy ugina się pod
wpływem naporu wiatru, podczas gdy specjalne
wzmocnienia uniemożliwiają wypchnięcie kurtyny
z bocznych prowadnic. To sprawia, że bramy Dynaco
S-555 Atex All Weather są odpowiednie do wszystkich
rodzajów wysoko wymagających zastosowań.

Entrematic offers a comprehensive range of products for industrial,
commercial, institutional and residential applications, including
sectional doors, loading bay equipment, high-performance doors,
residential garage doors, pedestrian doors, gates and barriers, and
automation and operators. Built on nearly 200 years of accumulated
expertise, Entrematic aims to be the most dynamic, innovative company
in the entrance automation industry, and the best partner for dealers and
installers.
Our well-known brands include Normstahl, Dynaco, Ditec and EM.
Entrematic, Normstahl, Dynaco, Ditec and EM, as words and logotypes,
are examples of trademarks owned by Entrematic Group AB or
companies within the Entrematic Group.
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