Kit usi glisante automate
Sistemul Autoslide se potriveste la aproape toate tipurile de usi glisante, fie ca sunt cu rama din
aluminiu, PVC, lemn sau numai din sticla
Sistemul de automatizare reprezinta o comoditate pentru unii si o necesitate pentru altii.
Autoslide este un sistem automat de usi glisante, care poate fi montat la orice fel de usa glisanta,
existenta sau noua, situate la interior sau exterior.
Cum functioneaza?
Autoslide este un sistem de bricolaj (DIY) complet, constand dintr-un motor, un controler
electronic si o sursa de alimentare de joasa tensiune, totul incorporat intr-o carcasa din aluminiu.
Usa glisanta se deschide prin simpla apasare a unui buton ce are conexiune wireless cu
controlerul electronic, buton ce se poate monta pe fiecare parte a usii. Acest buton se regaseste
in kit-ul de baza.
Senzorii in infrasosu sunt disponibili ca o optiune, atunci cand nu se doreste utilisarea
butoanelor.Prin montarea de senzori, usa glisanta porneste in mod automat si nu mai este
necesara apasarea unui buton pentru a o deschide. Acesti senzori sunt special conceputi,
functionand in infrarosu, ca sa previna orice accident cauzat de inchiderea nedorita a usii cand o
persoana sau un obiect se afla in zona respectiva. Tot ca accesorii optionale, sistemul permite
montare de senzori pentru animale de companie. Acesti senzori sunt conceputi a fi utilizati doar
in scopuri casnice.
Avantajele sistemului:
 Consum de energie A+
 Reduce costurile cu racirea / incalzirea incaperii
 Prin reduce…….Utilizare la aproape orice tip de usa glisanta
 Manevrabilitate crescuta
 Posibilitate de deschidere redusa in cazul accesului animalelor de companie
Usurinta in deschidere
Simpla apasare a unui buton sau trecerea prin senzorii radar, face ca usa sa se deschida
automat si ca urmare intrarea / iesirea dintr-o incapere este mult mai usoara
Fara deschideri suplimentare incorporate
Daca aveti animale de companie, in modulul “Pet Mode” acestea pot veni si pleca liber fara nici
un ajutor uman. Cu senzorii suplimentari pentru animalele de companie, sistemul Autoslide se
poate programa pentru a deschide usa glisanta atat cat este necesara trecerea animalului de
companie.
Acces usor pentru persoane cu dizabilitati
Sistemul Autoslide este foarte folositor pentru persoanele in varsta sau cu dizabilitati si pentru
peroanele ce traiesc in viata asistata.
Usi glisante interioare
De multe ori usile glisante sunt construite a se retrage in spatele unui perete/buzunar, sistemul
Autoslide face posibil acum si deschiderea acestor tipuri de usi. Sistemul Autoslide creeaza un
acces usor intre garaj si casa sau intre camere si iesirea catre terasa.
Pentru mai multe detalii va rugam sa vizualizati urmatorul link:
https://www.youtube.com/watch?v=HA-Qetm67nM

