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Osynlig när du så önskar. 
Prestanda när du behöver det.

Powermatic,  dold dörrstängare, erbjuder exceptionell prestanda såväl som en mängd   andra fördelar som vanliga dörrstängare inte kan 
matcha.
• Överlägsen design.   
• Perfekta för kulturbyggnader.
• Minskad risk för vandalism.
• Lämplig i installationer med stora hygienkrav.
• Överensstämmer med relevanta brandnormer  för 30 och 60 minuter branddörrar.
• Klarar kraven för tillgänglighet.
• Perfekt för hotell, hälsovård, utbildning, vårdhem, skyddat boende, kommersiella och många andra fastigheter.
• Finns som standard och Free Swing för brandlarmsanläggningar.

POWERMATIC FREE SWING R106FS

En Dörrstängare skall inte synas
Med Samuel Heath dolda dörrstängare får du funktionen utan att 
utseendet på dörren påverkas.

Powermatic Free Swing dold dörrstängare för kontrollerad stäng-
ning.

Powermatic® Free Swing dold dörrstängare har prestanda och för-
delar som  original Powermatic® men med de ytterligare känneteck-
en och möjligheter som Free Swing erbjuder.

Då Powermatic® Free Swing är ansluten till byggnadens  24-volt 
brandlarms system  kan dörrarna användas som vanligt efter att de 
har öppnats till sitt max öppna läge.( 110gr) . 

Då brandlarmet aktiveras eller då fastigheten blir strömlös aktiveras 
Powermatic® Free Swing och dörrarna stängs automatiskt och 
kontrollerat.

Free swing funktionen ger ett antal lämpliga och anpassade fördelar 
för olika säkerhets och trygghets funktioner där manuell öppning 
är önskad som exempelvis inom äldrevården, skyddsboende, 
sjukvården hotell och skolor.

 Brand och brandskydd
• CE Märkt
• Testad och godkänd I enlighet  BS EN 1154: 1997 storlek 3.
• BS EN 1634-1 godkänd att användas i 30 resp. 60 min  

branddörrar.
• BS 476 testad  för 30 resp.60 min branddörrar.
• Certifire godkänd                          
• Testad och godkänd enligt BS EN 1155: 1997

Tillgänglighet
• Ultraeffektiv  mekanism  (klarar kraven enligt BS EN 1154)
• Klarar kraven på öppningskraft max 30 N, 0-30 gr öppning 

och max 22,5 N från 30-60 gr. Powermatic är ställbar för olika 
öppningstryck.

Prestanda och kvalité
• Tillverkad enligt  BS EN ISO 9001: 2008
• Används för dörrar upp till 80kg i vikt and 950mm bredd  

(BS EN 1154 storlek 3 test dörr 60kg)
• Kan användas i entrédörrar eller innerdörrar.
• Kan användas med elektriska dörrhållar magneter.
• Stängningshastighet och slutningstryck kan justeras.
• Långtidstestad till mer än 500.000 cykler.
• Unik två krafts mekanism.

• 10-års garanti.


