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SCHMELZ NANO, kapıların efor  harcamadan açılıp güvenli bir şekilde tekrar kapanmasının yeni ve rahat yoludur. Kapıların otomatik,
sessiz, emniyetli çalışmasını sağlar. Gün boyunca herkes için ideal bir yardımcı. Küçük ve zarif dizaynının yanı sıra yüksek teknolojisiyle
de etkileyicidir. Çalıştırılması oldukça kolaydır. Her türlü ihtiyaca göre farklı kullanım şekilleri sunar. Bunlara ilaveten tüm bu rahat ve 
güvenli kullanım kolayca kurulabilir ve çalışmaya hazırdır.

Tüm  Otomatik hale getirecek tüm 90°  açılır kapılar için değişik çalışma ihtiyaçlarına uygun farklı modeller mevcuttur. 

SCHMELZ NANO is a new and comfortable way of opening doors safely and again without spending effort. Automatic, silent, safe 
operation of the doorsIt provides. An ideal helper for everyone during the day. It is impressive with its high technology as well as its 
small and elegant design. It's quite easy to start. All kinds it offers different forms of use according to your needs. In addition to this, 
all this comfortable and safe operation is easy to install and ready to operate.

All the different automatic doors are available in different models to suit different working needs for all 90 ° opening doors.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Taşıma Kapasitesi / Capacity

Açılma açısı / Opening angle

Kapanma süresi / Closing �me

Açılma hızı / Opening speed

Kapanma hızı / Closing speed

Motor �pi / Engine type

Besleme / Feed

Tüke�m / Consump�on

200 kg

70° - 115°

0.5 sec - 10 sec

150-450 mm / sec

100 - 430 mm / sec

24V 55 W DC motor

AC220-250V. 50Hz-60Hz
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SCHMELZ NANO 

Ref. TANIMLAMA
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2 Ar ticulated movement arm

Sliding movement arm

Ar ticulated movement arm with three levers

End stop for ar ticulated arm
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End stop on the ground

Opening sensor

Mechanism

Mafsallı hareket kolu

Sürgülü hareket kolu

Mafsallı hareket kolu, üç kol ile

Mafsallı kol için uç durdurucu

Stoper

Açılış Sensörü

Mekanizma

DESCRIPTION


