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PUSH SIRENA
Panikové kovanie s integrovaným alarmom. Zvukový aj vizuálny signál
oznámi neoprávnené otvorenie dverí.
Kde je vhodné použiť panikové kovanie Push Sirena?
Na únikové a protipožiarne východy všade tam, kde permanentne priechodný únikový východ dáva
príležitosť zlodejom a výtržníkom odcudziť tovar, či iné hodnoty v budove. Može ísť o nákupné centrá,
hypermarkety a supermarkety, divadlá a kiná, banky, kancelárske a konferenčné priestory, hotely,
reštaurácie, telocvične a iné verejné priestory, kde sa únikový východ stáva príležitosťou pre krádeže
alebo iné narušenie bežného režimu v budove.
Ako to funguje?
Ak je integrovaný alarm zapnutý, zatlačením na madlo v smere úniku sa spustí zvukový signál (90 dB) a
LED svetlo. Tak alarm oznámi neautorizované otvorenie únikového východu. Alarm je možné prepnúť
do polohy vypnutý kľúčom k zabudovanej cylindrickej vložke. V takom prípade kovanie funguje ako Idea
Push, teda bez zvukovej a svetelnej signalizácie.
Hlavné výhody
- montuje sa rýchlo, jednoducho, a teda lacno
- nevyžaduje montáž drahých a zložitých alarmov, vďaka čomu ušetríte
- kompatibilné s komponentmi Idea Push
- monitoruje únikový východ
- súčasťou je polovičná cylindrická vložka
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Prečo práve naše kovania?
- elegantný moderný dizajn
- ochrana proti zraneniu
- antibakteriálny povrch zadarmo
- záruka 10 rokov

Ďalšie výhody
- 1-bodové uzamknutie, príprava na 2- a 3-bodové uzamykanie
- Použitie na jednokrídlové aj dvojkrídlové dvere
- záruka 10 rokov na funkčnosť a skryté vady
- antibakteriálny povrch zadarmo
- ľavo-pravé vyhotovenie
- oceľová samozápadka s bezpečnostnou poistkou
- vodorovné madlo – možná úprava na užšie dvere
- farebné vyhotvenie: červeno-čierne, sivé
- kompatibilné so zariadeniami na vstup zvonku (napr. uzamykateľné

záruka

10

kľučky)

- elegantný moderný dizajn - oblé tvary kovania chránia ľudí pred zranením, nízka uvoľňovacia sila
- veľmi vysoká odolnosť proti korózii 240h (prEN1670)
- dlhá životnosť - test durability > 200.000 cyklov
- ľahká montáž bez zásahu do dverného krídla
- príprava na voliteľnú funkciu „permanentne otvorené“
- príprava na voliteľný microswitch
Montáž na:
Aktívne

Aktívne

Aktívne

1121

- jednokrídlové i dvojkrídlové,
- všeobecné i protipožiarne dvere
- dvere z úzkych profilov - šírka konzoly 37 mm
- montážna platnička zaručí pevné ukotvenie na konštrukciu dverí aj v prípade vysokej frekvencie používania

Trvalá antibakteriálna ochrana
Antigerm je antibakteriálna povrchová úprava založená na postupnom uvoľňovaní iónov
striebra, ktoré prenikajú do mikróbov, napádajú ich DNA a zabraňujú ich množeniu. Povrchová
úprava Antigerm nie je pre ľudí škodlivá a už v priebehu niekoľkých minút je schopná zneškodniť viac ako 650 druhov baktérií (Salmonella, Legionella, MRSA). Pôsobí 24 hodín denne, 7
dní v týždni, čím znižuje výskyt baktérií o viac ako 99%.
Vo verejných priestoroch je nevyhnutná trvalá bezpečnosť a ochrana pred nákazou. Každý
rok sa v európskych nemocni-ciach nakazí viac ako 4,1 milióna obyvateľov. Práve v týchto zariadeniach sa pohybujú ľudia so zniženou imunitou a infekcie neradno podceňovať. Nemenej
dôležité je chrániť ľudí v nákupných centrách, verejných budovách, skolách, škôlkach a iných
objektoch s vysokou návštevnosťou.
Efekt povrchovej úpravy Antigerm je trvalý a nevyžaduje žiadnu údržbu. Neustále uvoľňovanie
iónov striebra zaručuje efektívne pôsobenie počas celej doby životnosti produktu, dokonca aj
v prípade poškodenia povrchu.
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