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Over Ardio
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, toegangscontrole en glastechniek. 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
-

Regiseren

-

Dirigeren

-

Implementeren

- Opleveren

Ardio staat samen met haar fabrikanten van de
producten garant voor een degelijk product dat aan
alle verwachtingen zal voldoen.
Ardio installeert, of kiest in samenspraak met de
opdrachtgever de juiste installatiepartners.
Ardio bouwt een brug tussen alle betrokken partijen en
draagt zorg voor uitvoering op de juiste tijd en de
juiste plaats.
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.
Ardio zorgt ervoor dat alles als één geheel, correct
werkend, opgeleverd 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.
Ardio ontneemt u alle zorgen, daarom geldt bij ons de slogan :

´Ardio ontzorgt´
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Valor

Perfect, Technologisch, de top van het assortiment. Voor continu gebruik

De Valor is een krachtige aandrijving voor schuifdeuren die tot in de kleinste details
ontwikkeld is om aan de strengste toepassingenseisen te voldoen. Deze aandrijving staat
aan de top van het marktaanbod door:
- Geavanceerde technieken.
- Elektromechanische onderdelen van de laatste generatie.
- Een innovatieve elektronische besturing EL20.
- Maximale geruisloosheid en soepelheid dankzij de trillingsvrije rail.
De Valor is met name geschikt voor zeer intensief tot continu gebruik, zoals bij toegangen
van o.a. luchthavens, treinstations, winkels, winkelcentra, showrooms, kantoorgebouwen,
zogrinstellingen, hotels en restaurants.
De Valor biedt te mogelijkheid om het energieverbruik te optimaliseren dankzij de automatische
afstelling van de sluitingstijd en de doogangsopening op basis van doorgangsverkeer.
(vraag naar de mogelijkheden bij de vertegenwoordiger van Ardio)

Deze aandrijving is geschikt om aan de nieuwe EN16005 norm te voldoen.

Valor types:
Valor L

100 kg (1 vleugel) 180 kg (2 vleugels)

Valor P

120 kg (1 vleugel) 220 kg (2 vleugels)

Valor N

120 kg (1 vleugel) 240 kg (2 vleugels)
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Technische specificaties
Beschijving
Speciaal gebruik

Intermittentie
Stroomvoorziening
Isolatieklasse
Stroomopname
Max. openingssnelheid
Max. sluitingssnelheid
Noodontgrendeling
Werkingstemperatuur

Automatisering voor schuifdeuren
Vluchtweg met breekbeslag
Antipaniek met elastiek
Encoder
100-120 kg (1 vleugel)
180-240 kg (2 vleugels)
5 - zeer intensief
6 - continu
S3 = 100%
230 V~ / 50-60 Hz
Klasse 1
0,5 A
0,8 m/s (1 vleugel) / 1,6 m/s (2 vleugels)
0,8 m/s (1 vleugel) / 1,6 m/s (2 vleugels)
Met handgreep
-20°C / +55°C (-10°C / +50°C met batterijen)

Beschermingsgraad

IP 20

Afmetingen van het product
Ingebouwde besturingskast

175 x 145 x L
EL20

Besturing van de slag
Maximum draagvermogen
Gebruiksklasse

5

Rex

Eenvoudig en veelzijdig, voor zeer intensief gebruik.

De Rex is een eenvoudige schuifdeuraandrijving die is ontwikkeld om aan de meeste toepassingseisen te voldoen. Deze aandrijving is op grote schaal toepasbaar door:
- Geavanceerde technieken.
- Een innovatieve elektronische besturing EL20.
- Elektromechanische onderdelen van de laatste generatie.
De Rex is geschikt voor intensief tot zeer intensief gebruik, maar heeft een beperking in
openings- en sluitingssnelheid. in is toepasbaar bij toegangen van o.a. winkels en
showrooms, kleinere kantoorgebouwen, zorginstellingen en restaurants.
Doordat de elektronische en mechanische componenten in de Rex boven elkaar geplaats
zijn, heeft de Rex een geringe diepte van 100mm en kan dus bij kleine ruimtes toegepast
worden zoals achter een luchtgordijn.
Deze aandrijving is geschikt om aan de nieuwe EN16005 norm te voldoen.
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Technische specificaties
Beschijving
Speciaal gebruik
Besturing van de slag
Maximum draagvermogen
Gebruiksklasse
Intermittentie
Stroomvoorziening
Isolatieklasse
Stroomopname
Max. openingssnelheid
Max. sluitingssnelheid
Noodontgrendeling
Werkingstemperatuur

Automatisering voor schuifdeuren
Antipaniek met elastiek
Encoder
100 kg (1 vleugel) / 140 kg (2 vleugels)
5 - zeer intensief
S3 = 100%
230 V~ / 50-60 Hz
Klasse 1
0,5 A
0,6 m/s (1 vleugel) / 1,2 m/s (2 vleugels)
0,6 m/s (1 vleugel) / 1,2 m/s (2 vleugels)
Met handgreep
-20°C / +55°C (-10°C / +50°C met batterijen)

Beschermingsgraad

IP 20

Afmetingen van het product
Ingebouwde besturingskast

100 x 190 x L
EL20
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Civik

Ideaal voor kantoren en particuliere woningen van de nieuwe generatie.

De Civik is een schuifdeuraandrijving voor binnendeuren die geruisloos, licht, eenvoudig
en veelzijdig is. Deze aandrijving is toepasbaar op allerlei soorten deuren, van aluminium,
hout maar ook van glas.
De Civik is uitgerust met een aantal functies en toebehoren die de efficiëntie en de veiligheid ervan vergroten. Dit gebeurt door de openingssnelheid van de deur aan te passen, zodat mensen die beperkt zijn in hun bewegingen of grote voorwerpen er ook makkelijk door kunnen.
De Civik is een Energy Saving aandrijving dankzij de elektronische besturingskast van de
nieuwe generatie; hierdoor is het mogelijk om het verbruik zowel
tijdens de werking als in stand-by te optimaliseren.
De Civik is ook leverbaar in een speciale glasuitvoering waardoor uw hardglazen deuren
aan de moderne eisen, die door de binnenhuisarchitectuur worden gesteld, zullen voldoen. De hardglazen deuren geven de woon- en werkomgeving een nieuwe elegante
uitstraling, laten meer licht binnen en laten de ruimten bovendien groter lijken. Met glas
kunnen er allerlei soorten wanden en deuren gemaakt worden, waaronder schuifdeuren,
die vooral op werkplekken met veelvuldige doorgangen voor efficiëntie en comfort zorgen.
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Technische specificaties
Beschijving
Speciaal gebruik
Besturing van de slag
Maximum draagvermogen
Gebruiksklasse
Intermittentie
Stroomvoorziening
Isolatieklasse
Stroomopname
Max. openingssnelheid
Max. sluitingssnelheid
Werkingstemperatuur

Automatisering voor schuifdeuren
Gebruik voor andersvaliden
Encoder
60 kg (1 vleugel) / 80 kg (2 vleugels)
4 - intensief
S2 = 20 min / S3 = 30%
230 V~ / 50-60 Hz
Klasse 1
0,2 A
0,4 m/s (1 vleugel) / 0,8 m/s (2 vleugels)
0,2 m/s (1 vleugel) / 0,4 m/s (2 vleugels)
-20°C / +55°C

Beschermingsgraad

IP 20

Afmetingen van het product
Ingebouwde besturingskast

130 x 75 x L
EL06A
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Valor T

Perfect, Technologisch, de top van het assortiment. Voor continu gebruik

De Valor T is een krachtige aandrijving voor telescopische schuifdeuren die tot in de
kleinste details ontwikkeld is om aan de strengste toepassingenseisen te voldoen. Deze
aandrijving staat aan de top van het marktaanbod door:
- Geavanceerde technieken.
- Elektromechanische onderdelen van de laatste generatie.
- Een innovatieve elektronische besturing EL20.
- Maximale geruisloosheid en soepelheid dankzij de trillingsvrije rail.
De Valor T is met name geschikt voor zeer intensief tot continu gebruik, zoals bij
toegangen van o.a. luchthavens, treinstations, winkels, winkelcentra, showrooms,
kantoorgebouwen, zogrinstellingen, hotels en restaurants.
De Valor T biedt te mogelijkheid om het energieverbruik te optimaliseren dankzij de
automatische afstelling van de sluitingstijd en de doogangsopening op basis van
doorgangsverkeer.
(vraag naar de mogelijkheden bij de vertegenwoordiger van Ardio)

Deze aandrijving is geschikt om aan de nieuwe EN16005 norm te voldoen.
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Technische specificaties
Beschijving
Speciaal gebruik
Besturing van de slag
Maximum draagvermogen
Gebruiksklasse
Intermittentie
Stroomvoorziening
Isolatieklasse
Stroomopname
Max. openingssnelheid
Max. sluitingssnelheid
Noodontgrendeling
Werkingstemperatuur

Automatisering voor telescoopdeuren
Antipaniek met elastiek
Encoder
200 kg (2 vleugels) 260 kg (4 vleugels)
6 - continu
S3 = 100%
230 V~ / 50-60 Hz
Klasse 1
0,5 A
0,8 m/s (2 vleugels) / 1,6 m/s (4 vleugels)
0,8 m/s (2 vleugels) / 1,6 m/s (4 vleugels)
Met handgreep
-20°C / +55°C (-10°C / +50°C met batterijen)

Beschermingsgraad

IP 20

Afmetingen van het product
Ingebouwde besturingskast

255 x 145 x L
EL20
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Valor H

Perfect, Technologisch, de top van het assortiment. Voor continu gebruik

De Valor H is een serie aandrijvingen voor deuren met een bijzondere
toepassing zoals:
• Gecontroleerde atmosferische omgevingen
• Operatiekamers
• Farmaceutische en chemische industrie
• Cleanrooms
• (Muziekopname)studio’s
Valor H is een automatisering voor hermetisch afsluitende deuren, waarbij de vleugel een
gedeeltelijke afsluiting (aan 2 zijden) toestaat.
Valor HS is een automatisering die lijkt op de vorige, maar met een groter vermogen.
Valor HH is een automatisering met hermetische afsluiting aan 4 zijden,
waarbij de vleugel tijdens het sluiten omlaag gaat en verschuift waardoor zo de afdichting op het omlopende kozijn indrukt.
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Technische specificaties
Beschijving
Speciaal gebruik

Schuifdeursysteem met hermetische afsluiting
Hermetisch afsluitende vleugelsvoor ziekenhuizen

Besturing van de slag
Maximum draagvermogen

Stroomvoorziening
Isolatieklasse
Stroomopname
Max. openingssnelheid
Max. sluitingssnelheid
Werkingstemperatuur

Encoder
100 - 450 kg (1 vleugel)
180 - 500 kg (2 vleugels)
4 - intensief
5 - zeer intensief
6 - continu
klasse 4: S2 = 20 min S3 = 30%
klasse 5: S2 = 60 min S3 = 60%
Klasse 6: S3 = 100%
230 V~ / 50-60 Hz
Klasse 1
1A
0,5 - 0,8 m/s (1 vleugel) / 1 - 1,6 m/s (2 vleugels)
0,5 - 0,8 m/s (1 vleugel) / 1 - 1,6 m/s (2 vleugels)
+2°C / +55°C (+2°C / +50°C met accu’s)

Beschermingsgraad

IP 20

Afmetingen
Ingebouwde besturingskast

175 x 145 x L / 150 x 300 x L
EL20/EL32 (geïntegreerd)

Gebruiksklasse
Intermittentie
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Toebehoren
Programmaschakelaars
COM E
De COM E is de elektronische digitale keuzeschakelaar om de
gewenste werking van de elektronische besturing type 94 in te
stellen om één of meer automatiseringen VALOR en TEN te
besturen. Bestaat uit een microcontrollereenheid met klavier aan de
voorkant en waarschuwingsleds. Geschikt voor op- en inbouwmontage; de vierkante vorm stemt overeen met het standaard
formaat van schakelaars en contactdozen.
Werkingsmogelijkheden:
• Met COM E kunnen er tot 4 deuren op dezelfde
werkingsstand ingesteld worden.
• Er kunnen twee exemplaren COM E op dezelfde
automatisering aangesloten worden.
• COM EL is leverbaar: een handig en nuttig toebehoren
voor de externe sleutelvergrendeling, in hetzelfde
bijpassende design.
COM H en COM K
Dit zijn de nieuwe roterende programmeersystemen waarmee de
verschillende werkingsstanden van de automatische deuren die
erop aangesloten zijn, ingesteld kunnen worden. Zij zijn leverbaar
in twee uitvoeringen met bediening d.m.v. draaiknop (COM H) of
sleutel (COM K); zij worden allebei geleverd met een dubbel
verwisselbaar front, voor schuif- of draaideuren. Het bedieningselement is een elektromechanische draaischakelaar met 6
standen. Ook deze eenheden zijn bestemd voor op- of inbouwmontage en hebben dezelfde vierkante vorm als het standaard
formaat van schakelaars en contactdozen.
COM G en COM GC
Dit zijn de nieuwe keuzeschakelaars via radio om de gewenste
werking van de automatische deuren in te stellen. Verkrijgbaar in
de uitvoering COM G, met 8 keuzestanden van de status van de
deur en COM GC, speciaal voor de automatisering CIVIK, met 6
keuzestanden van de status van de deur en de bediening openen
en sluiten.
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Sensoren
OA AXIS T
De OA Axis T is een actieve infrarode sensor die in staat is om de
naderingsbeweging en de statische aanwezigheid van een
persoon te controleren, met de mogelijkheid om de breedte en de
diepte van het waarnemingsgebied af te stellen, alsook de
gebruiksniveaus en de werkingsfrequentie. Verkrijgbaar in de
inbouwuitvoering, in de automatisering VALOR zelf of in de muur.
OA 106C
Volumetrisch systeem, in één of twee richtingen, dat door middel van speciale steunen zowel aan de muur als aan het plafond
gemonteerd kan worden. Nauwkeurige detectie van de
beweging. De parameters kunnen ook op afstand, door middel
van afstandsbediening, veranderd worden.

Afstandbediening
GOL 4
Exclusief design en innovatief materiaal voor de nieuwe vierkanaals zenders
- Met vaste code voor toepassing voor flats en
wooncomplexen, met kloonmogelijkheid, met voorgeprogrammeerde code die met een aantal toetsen gewijzigd kan worden
- Met rolling code, voor veiligheidstoepassingen, die niet gekloond
kan worden;
- Leverbaar in de basisuitvoering en luxe uitvoering (5 kleuren) zowel
bij de rolling code zender als bij de kloonbare zender.
Steun leverbaar voor montage aan de muur en clipsteun leverbaar
voor in de auto.

Drukknoppen
Rechthoekige drukknoppen met kniestuk, gecoat of van rvs.
Drukknoppen voor het openen van deuren in openbare ruimten of
voor andersvaliden. Inbouwmontage in aluminium profielen of in
oppervlak met een speciaal kastje.
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Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit
uit, of in enig opzicht verband houdt met, het gebruik van deze brochure. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of
indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze brochure verkregen is.

