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De ondergrondse
deurautomaat

De verborgen deurautomaat die de entree van uw gebouw een gastvrije uitstaling geeft

De Vista deurautomaat is geheel verborgen in de vloer onder
de deur. De Vista is de meest innovatieve deurautomaat
ontworpen en geproduceerd door LABEL. Geschikt voor
enkele deuren maar ook voor dubbele deuren. Uw entree
behoud zijn uitstraling omdat de deurautomaat onder de vloer
is verborgen.
Elke Vista deurautomaat bestaat uit twee delen. Een unit die
onder de vloer is weggewerkt en een controlunit die in de
directe omgeving van de deur(en) gemonteerd zal worden .
Dubbele deuren hebben ook maar 1 controlunit. Een RVS
vloerplaat zorgt voor een hoogwaardige afwerking.
n Kan met alle gangbare bedieningsopties gekoppeld
worden inclusief intercom- en BMI installatie.
n Te gebruiken bij houten, aluminium en glazen deuren.
n Voldoet aan de EN16005.
n Elektrisch te vergrendelen.
n Op motorkracht open en sluiten.

RVS vloerbak en
afwerkplaat

n Wordt digitaal
geprogrammeerd met

525mm x 130mm x 135mm (
LxBrxH)

een digitale selector
(Deze kan op locatie achterblijven als bedieningsunit

n Met wachtwoord bescherming
n Met foutopsporingsoftware
n Met stap voor stap instucties.
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TECHNICAL DATA SHEET

DIMENSIONS

CAPABILITY

n Cement box - 525mm x 130mm x 135mm (LxWxD)

n Max door leaf size – 2.45m2
External (Internal doors by
project evaluation)

n Pivot point - 65mm from back of box
n Floor cut out - 580mm x 190mm x 140mm (LxWxD)

n Max leaf weight – 150kg
External (Internal doors b
project evaluation)
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Cement box side view
135

ACCREDITATION
n Max door leaf size – 2.45m2
External (Internal doors by
project evaluation)

525

n Max leaf weight – 150kg
External (Internal doors b
project evaluation)
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Cement box
end view

3mm thick brushed stainless steel cover
plate

OPTIONAL EXTRAS AVAILABLE:

135

n Standard mounting cradle
20mm hole for conduit gland

n Fully adjustable  threshold
mounting cradle for pairs
(1200 – 2000mm)

130

n Spindles - extensions 13mm – Std
n Spindles - extensions 18mm

535

n Spindles - extensions 23mm
60
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Brushed Stainless Steel
Coverplate

n Spindles - extensions 28mm
n Satin Stainless steel cover plate
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n Stainless steel cover screw set
n Digital programmer
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