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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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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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