
1 September 2009 / BKPM / Dolinar 

DoorSafe Eneo A/AF 
Κιεηδαξηά κε απηόκαην-κεραληθό  

θιείδωκα ηξηώλ ζεκείωλ (Tandeo)   

θαη ειεθηξηθό μεθιείδωκα 
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DoorSafe Eneo A/AF 
Σύγρξνλεο απαηηήζεηο αζθάιεηαο 
 
 Πνιιαπιό θιείδωκα πνπ δίλεη ιύζεηο αθόκα θαη ζηηο εηζόδνπο 

πνιπθαηνηθηώλ  

 Ξεθιείδωκα από θάζε δηακέξηζκα κε ην ζπξνηειέθωλν 

 Παξέρεη πνιύ κεγαιύηεξε αζθάιεηα από κία απιή θιεηδαξηά κε 

ειεθηξηθό θππξί πνπ ρξεζηκνπνηήηε ηώξα. 

 Πνιύ εύθνιε άλεηε θαη αζθαιήο ρξήζε 

 Με ιεηηνπξγία λπθηόο  

 Υπάξρεη ζην πξόγξακκα θιεηδαξηά πηζηνπνηεκέλε θαηά DIN EN 179 
θαηάιιειε γηα πόξηεο παληθνύ                                
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DoorSafe Eneo A/AF 
Πεξηγξαθή 
 
Η αζθάιεηα ζε κία πνιπθαηνηθία μεθηλάεη ήδε από ηελ εμώπνξηα.Σπλήζωο 

είλαη ην πξώην εκπόδην πνπ πξέπεη λα μεπεξάζεη έλαο δηαξξήθηεο.Δπζηπρώο 

κέρξη ζηηγκήο δελ ππήξρε κηα θιεηδαξηά πνπ λα παξέρεη αζθάιεηα.Έηζη 

ρξεζηκνπνηήηε κία απιή θιεηδαξηά ελόο ζεκείνπ κε ειεθηξηθό θππξί,πνπ 

θπζηθά δελ παξέρεη θακία αζθάιεηα θαη δίλεη ηελ δπλαηόηεηα ζηνλ 

δηαξξήθηε λα θηάζεη κέρξη ηα δηακεξίζκαηα.     

Τελ ιύζε δίλεη ε λέα θιεηδαξηά DoorSafe Eneo A. Κλειδώνει αςηόμαηα με 

ηο κλείζιμο ηηρ πόπηαρ και αζθαλίζει ηοςρ πίποςρ Tandeo διπλήρ 

ενέπγειαρ σωπίρ να απαιηείηαι καμία ενέπγεια από ηον σπήζηη.Έηζη 

παξέρεη κεγάιε αζθάιεηα αθνύ θιεηδώλεη ηελ πόξηα ζε ηξία ζεκεία.Η 

θαηλνηνκία είλαη όηη κπνξεί λα μεθιεηδώζεη από ην ζπξνηειέθωλν ηνπ θάζε 

δηακεξίζκαηνο. 

Επίζεο εμαζθαιίδεη ηελ ζωζηή ιεηηνπξγία ηεο πόξηαο ζε βάζνο ρξόλνπ δηόηη 

δελ επηηξέπεη ηελ ζηξέβιωζε ηνπ θύιινπ θαη ηελ κε ζωζηή επαθή ηνπ κε 
ηελ θάζα.     
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DoorSafe Eneo A/AF 
Λεηηνπξγία  

 Αζθάλεια:  
 - Απηόκαην θιείδωκα ζε ηξία ζεκεία κε ην 

θιείζηκν ηεο πόξηαο  

       - Λεηηνπξγία λπθηόο 

 - Eneo AF πηζηνπνηεκέλε θαηά DIN EN 179 γηα 

πόξηεο παληθνύ 

 Άνεζη: 
 - Μπνξνύκε λα ηελ μεθιεηδώλνπκε από ην θάζε 

δηακέξηζκα κε ην ζπξνηειέθωλν. 

 - Δελ απαηηείηαη ζπληήξεζε 
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DoorSafe Eneo A/AF 
Πεδίν εθαξκνγήο 

 Καηάιιειεο γηα εηζόδνπο πνιπθαηνηθηώλ 

 Καηάιιειεο γηα πόξηεο από μύιν,αινπκίλην θαη PVC 

 Τνπνζεηνύληαη ζε γθηλεζηά κεραληζκνύ 16 mm 

 Λεηηνπξγία πίξωλ Tandeo 
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DoorSafe Eneo A/AF 
Τερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

 Eneo A πεξηιακβάλνληαη ζην θαλνληθό πξόγξακκα 

 Eneo AF πηζηνπνηεκέλεο θαηά DIN EN 179 

 Απόζηαζε θέληξνπ ρεξνπιηνύ-θπιίλδξνπ 92 mm 

 Θέζε ρεξνπιηνύ 35,40,55 θαη 65 mm 

 Καξέ ρεξνπιηνύ 8 θαη 10 mm-  Eneo AF 9 mm 

 Δηαηίζεληαη κε δηαθνξεηηθέο απνζηάζεηο θιεηδωκάηωλ ( 0203,0205,0207)  

 Λάκα θιεηδαξηάο 16,20,24 mm θαη U-Stulp 7x24 mm 

 Καηάιιειεο γηα δεμηέο θαη αξηζηεξέο πόξηεο 
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DoorSafe Eneo A/AF 
Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ θαηαζθεπαζηή 

 Χπήζη: 

 - Τνπνζέηεζε ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο 

ζύλδεζεο θαη ηνπνζέηεζεο   

 - Ίδηεο απαηηήζεηο επεμεξγαζίαο κε ηελ  Eneo C 

 - Ίδηα αληηθξίζκαηα κε ην θαλνληθό 

πξόγξακκα θιεηδαξηώλ DoorSafe  

  - Eneo Control Unit .Σύζηεκα ειέγρνπ θαιήο 

ιεηηνπξγίαο ηωλ θιεηδαξηώλ ζηνλ ρώξν 

παξαγωγήο 
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DoorSafe Eneo A/AF 
Τερληθά ραξαθηεξηζηηθά-Πεξηθεξεηαθά  

 DoorMan.Σύζηεκα ειεθηξνληθήο ιεηηνπξγίαο  

 Eneo Control Unit.Σπζθεπή ειέγρνπ θαιήο ιεηηνπξγίαο 

ζηνλ ρώξν παξαγωγήο 

 Eneo Σεη θαιωδίωλ θαη ηωλ πεξηθεξεηαθώλ ηνπο 

 Φεξνύιηα πηζηνπνηεκέλα θαηά DIN EN 179 
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DoorSafe Eneo A/AF 
Εμαξηήκαηα 

 Παπαδίδονηαι  

 - Κιεηδαξηά πνιιαπιώλ θιεηδωκάηωλ κε 

ελζωκαηωκέλν ειεθηξνθηλεηήξα  

 - Μεηαζρεκαηηζηήο 

 Επιπλέον ζημανηικά εξαπηήμαηα  

 - Καιώδηα θαη ηα πεξηθεξεηαθά ηνπο 

  Χπήζιμα πεπιθεπειακά εξαπηήμαηα 

 - Σπζθεπή ειέγρνπ θαιήο ιεηηνπξγίαο  

 - DoorMan.Σύζηεκα ειεθηξνληθήο ιεηηνπξγίαο 

ηωλ ειεθηξηθώλ θιεηδαξηώλ    

 

 


