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TINA2
Conceptul TINA se imbunatateste
pentru o mai mare siguranta si flexibilitate
a utilizarii.

Descopera functionalitatile TINA2 !
Este usor de utilizat si in stransa conexiune

cu rapiditatea reamarcabila a NAVIBLU.
Versatil si cu eficienta ridicata
TINA2 este potrivit pentru toate tipurile
de aplicatii. Cutia sa ingusta
o face sa se potriveasca cu usurinta
in toate situatiile...
AUTOMATIC DOORS

FLEXIBILITATE IN UTILIZARE

FUNCTIONALITATE
SI SIGURANTA

Noua interfata grafica
NAVIBLU a fost lansata cu
TINA2. Acest nou display
LCD deschide calea catre
noi functionalitati si catre
un control si o configurare
atat pentru utilizatori, cat
si pentru instalatori.

TINA2 este un operator
compact echipat cu o
consola de control si
si conectat la o varietate
de module optionale.

TINA2 este echipat cu
functie de acces pentru
persoanele cu dizabilitati
conform cu reguluile de acces
SNFPSA. Orice dispozitiv cu semnale
sonore sau vizuale poate fi conectat
imbunatatind comfortul si siguranta
utilizatorilor cu deficiente auditive si
vizuale.

30 V

TINA2 este echipat cu un
motor de 30V ce ofera
o fiabilitate imbunatatita
la utilizare si o mai buna
reversibilitate a motorului.

NAVIBLU
este echipat cu un ecran LCD
NAV
oferind un nivel inalt de claritate. Meniurile
sunt ilustrate cu pictograme, fiind un limbaj universal pentru tota lumea. In plus, au fost
utilizate pictogramele folosite in mod normal pe telecomenzi pentru a nu deruta utilizatorii.

Placa electrica cu relee ofera
o flexibilitate mai mare, permitand
conectarea la senzorii suplimentari
precum NO, NF, Bariera sau IF.
.

Pentru iesirile de urgenta
este disponibil un lacat solid
CARACTERISTICI
ce asigura deschiderea
Suprafata aplicata
automata in caz de urgenta Instalare
900/2400mm
in conformitate cu regulamentele in Lungime pasaj min/max
Inaltime pasaj max
2500 mm
vigoare din cladirile publice si
Grutate canat
max 120 kg
rezidentiale.
Cutie HxP (cm)

10,2 x 16,5

Cateva functionalitati NAVIBLU
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• 6 module de operare
• Modul deschidere mic/
deschidere siguranta
cu blocare inchis/deschis.
• Acces securizat display
• Training pentru pana la
20/IR telecomenzi
• Buton reset integrat

• Modul diagnostic: analiza
intrarilor pe usa pentru
.eficienta repratiilor de avarii.
• Instalrea pe copertina sau
perete (varianta independenta)
•Cautare prin buton sau S
de la telecomanda (Simplificare)
• Conector Port’Com
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