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Ardio is een jonge, groeiende onderneming, waar service, kwaliteit en flexibiliteit
de sleutelwoorden zijn. Zowel ons bedrijf als ons logo staan voor een jarenlange
samenwerking waarin de klant centraal staat. Wij zijn gespecialiseerd in de
verkoop, montage, service en onderhoud van automatische deuren en toegangscontrole.
Ardio is in staat alle zorgen bij u uit handen te nemen. Door onze ervaring in
verkoop en installatie zijn wij in staat u vanaf het begin(behoefte) tot het eind
(realisatie of uitvoering) te begeleiden. Wij volgen bij de begeleiding van het
voorzien in uw behoefte de volgende stappen:
- Adviseren: Ardio staat samen met haar fabrikanten van de producten garant
voor een degelijk product dat aan alle verwachtingen zal voldoen.
- Regiseren: Ardio installeert, of kiest in samenspraak met de opdrachtgever de
juiste installatiepartners.
- Dirigeren: Ardio bouwt een brug tussen alle betrokken partijen en draagt zorg
voor uitvoering op de juiste tijd en de juiste plaats.
- Implementeren: Ardio bouwt een brug tussen alle gekozen producten en
draagt er zorg voor dat alle producten op de juiste manier gemonteerd en
aangesloten worden zodat alles op een juiste manier communiceert.
- Opleveren: Ardio zorgt ervoor dat alles als één geheel, correct werkend, op
geleverd kan worden. De O van Ardio staat voor Opleveren, maar kan ook
voor Onderhoud staan, na het opleveren van het project stopt Ardio niet,
maar biedt aan de opdrachtgever een onderhoudscontract aan, waardoor
deze aan de nieuwe EU norm EN16005 kan voldoen welke een regelmatig
onderhoud van minimaal 1 keer per jaar voorschrijft.
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PSW250
De slanke PSW250 is ontworpen voor stille werking
en maximaal rendement. Ondanks de zeer kleine
afmetingen kan de PSW250 zeer zware deuren
openen en sluiten zonder in te leveren op prestaties
De aandrijving is leverbaar met zowel een knikarm (duwend) als met glijarm
(trekkend). Tevens is het bij deze aandrijving mogelijk om de glijarm te laten
duwen. Standaard is de optie om de aandrijving in ‘inverse’ modus te gebruiken, dit houdt in dat bij spanningsuitval de deur opent in plaats van sluit.
Deze aandrijving kan in de duwende uitvoering deuren tot maximaal 450kg
openen en sluiten.

Beschrijving
Draagvermogen
Gebruiksklasse
Stroomvoorziening
Isolatieklasse
Stroomopname
Openingstijd

PSW250
420 kg x 1 m
5 - Zeer intensief
230 V~ / 50-60 Hz
klasse 1
Max. 300W
2,5÷12 s/80°

Werkingstemperatuur
Beschermingsgraad
Afmetingen
Goedkeuringen

-20°C / +45°C
IP20
70x175x840
TÜV, EN16005, SP SITAC

De PSW250 is leverbaar in een brandwerende versie (SP SITAC-certificaat)

Knikarm 			
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Glijarm
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DAB905ESE
De uitbreidingsprint ten behoeve van vergrendelingen en voor
het aansluiten van een programmaschakelaar. Tevens komen
met de uitbreiding functies vrij zoals het in- en uitschakelen van
de eindslag.

Toebehoren

DAB905ESA
De uitbreidingsprint ten behoeve van het aansluiten van
veiligheidssensoren. Tevens is op deze print een relais beschikbaar
welke gebruikt kan worden voor deursignalering of het aansturen
van andere systemen.

COM400MHB
De COM400MHB is de knopbediende keuzeschakelaar om de
gewenste werking van de elektronische besturing van de
DAB105, DAB205 of PSW250 in te stellen. Dit product bestaat uit
een schakelmodule met bedieningselement aan de voorkant. De
vierkante vorm stemt overeen met het standaard formaat van
schakelaars en contactdozen, waardoor de schakelaar makkelijk
in te bouwen is.

BEA FLATSCAN
Deze beveiliging is het allernieuwste op het gebied van deurbeveiligingen. De Flatscan werkt op basis van lasertechnologie
voor de veilige werking van draaideuren. Bij dit systeem worden
170 meetpunten gebruikt voor de absolute veiligheid van de
gebruiker. Door ‘slimme’ technieken kunnen met deze sensor
zowel de ‘vinger knelzone’ als de hele draaicirkel van de deur
beveiligd worden.

COM400MKB
De COM400MKB is de sleutelbediende keuzeschakelaar om de
gewenste werking van de elektronische besturing van de
DAB105, DAB205 of PSW250 in te stellen. Dit product bestaat uit
een schakelmodule met bedieningselement aan de voorkant. De
vierkante vorm stemt overeen met het standaard formaat van
schakelaars en contactdozen, waardoor de schakelaar makkelijk
in te bouwen is.

BEA 4SAFE
De 4SAFE is een actieve fouttolerante infraroodsensor die via
afstandmeting werkt. De sensor wordt bevestigd op de vleugel
van de draai- of carrouseldeur en zorgt ervoor dat gebruikers niet
in contact komen met de draaiende deur. Dankzij het driedimensionale detectieveld zorgt hij voor een goede bescherming van
personen.

DAB905BAT
De DAB905BAT is de backup batterij deze zorgt bij spanningsuitval
dat de aandrijving nog enige tijd blijft functioneren.
Deze batterij past in de behuizing van de DAB105, DAB205 en de
PSW250

IMPULSGEVERS
Ardio heeft verschillende impulsgevers in het assortiment zodat
altijd het juiste product voor de juiste toepassing gekozen kan worden.
De 3 categorieen zijn: handbediend, zoals een drukknop bekabeld
of draadloos, gecontroleerd, zoals toegangscontrole, handzender of
sleutelschekelaar, en automatisch zoals een bewegingsmelder.

DAB805SE
De serie asverlengingen passend op de aandrijving DAB105,
DAB205 en PSW250 zijn in sommige situaties onmisbaar, hiermee
wordt de as van de motor verlengd, zodat de aandrijving hoger
geplaatst kan worden, wat is sommige situaties niet anders kan.
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VERGRENDELINGEN
Diverse producten kunnen toegepast worden om een deur op een
goede en veilige manier te vergrendelen, zoals een standaard
elektrische sluitplaat, veiligheidssluitplaat, motorslot of -cilinder en
magneetvergrendelingen.
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