
Draaideurautomaat
PowerSwing

A D v i e S  |  M o n T A G e  |  S e r v i c e  | o n D e r h o U D



2
Draaideurautomaat PowerSwing

DrAAiDeUrAUToMAAT PowerSwinG

veelzijdig en betrouwbaar

De Besam PowerSwing is een elektrohydraulische

draaideurautomaat, die in veel situaties kan worden 

toegepast. De PowerSwing is geschikt voor vrijwel 

alle type binnen- en buitendeuren, enkele en dubbele 

draaideuren en kan in nieuwe en bestaande

situaties de oplossing bieden.

Montage vindt plaats aan de voor- of achterzijde van 

het kozijn om deuren open te duwen of te trekken. De

PowerSwing is een goede oplossing, indien 

betrouwbaarheid bij hoogfrequent verkeer of onder 

lastige omstandigheden vereist is. De automaat

wordt dan ook in veel sectoren toegepast, zoals de 

gezondheidszorg, aangepaste woningen, horeca,

industrie, detailhandel en openbare gebouwen.

Stil en sterk

De PowerSwing is ontworpen voor intensief 

deurgebruik en kan nagenoeg op alle deuren worden 

toegepast. Met de keuzeschakelaar kan de deur 

permanent worden opengezet waarbij de motor 

nagenoeg volledig stil is.

veiligheid als handelsmerk

De Besam PowerSwing verzekert een optimaal veilige 

werking. De automaat kan, afhankelijk van de situatie,

uitgerust worden met alle Besam 

veiligheidsaccessoires.

ontwerp

De compacte Besam PowerSwing is ontwikkeld om 

deuren gebruiksvriendelijk te maken. De automaat 

opent de deur met een elektrohydraulische motor 

en sluit hem door een ingebouwde veer. De snelheid 

van openen en sluiten is instelbaar naar gelang de 

situatie verlangt. De automaat wordt boven of op 

de deur gemonteerd met een duwend of trekkend 

armsysteem. Een moderne afdekkap verbergt discreet 

de motor en besturingseenheid.

Brandwerende deuren

De PowerSwing is door verschillende

instanties goedgekeurd om brandwerende

deuren te automatiseren.
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TechniSche GeGevenS PowerSwinG

Modellen

• PowerSwing – voor enkele deuren waarbij de unit

is opgenomen onder een standaardafdekkap

• PowerSwing-Speciaal – voor enkele deuren waarbij

de lengte van de afdekkap wordt aangepast aan

de breedte van het kozijn

• PowerSwing-2 – voor dubbele deuren waarbij

2 units zijn opgenomen onder een standaard- 

 afdekkap waarbij de lengte aangepast wordt aan 

de breedte van het kozijn

Armsystemen

• PUSh – duwend armsysteem waarbij de automaat

wordt gemonteerd aan de zijde waar de deur vanaf

draait. Openingshoek is instelbaar tot maximaal 120°

• SAS-F – duwend armsysteem waarbij de automaat

wordt gemonteerd aan de zijde waar de deur vanaf

draait. Openingshoek is instelbaar tot maximaal 120°.

Dit type wordt ook toegepast bij brandwerende

deuren

• SAS-F-5 – duwend armsysteem waarbij de

automaat wordt gemonteerd op de deur aan de

scharnierzijde. Door toepassing van dit type arm

wordt een trekkende beweging gerealiseerd.

Openingshoek is instelbaar tot max. 105°

• ST-hv – trekkend armsysteem waarbij de arm

wordt gemonteerd aan de zijde waar de deur naar

toe draait. Openingshoek is instelbaar tot maximaal

90º. Dit type is bijzonder geschikt voor buitendeuren

• PULL – trekkend armsysteem waarbij de automaat

wordt gemonteerd aan de zijde waar de deur naar

toe draait. Openingshoek is instelbaar tot max. 120°

• Asverlenging – maakt het mogelijk de automaat

hoger boven de deur of de arm lager aan de

deurvleugel te monteren

Standaarduitrusting

• Moderne afdekkap van technisch blank geanodi- 

 seerd aluminium.

Als optie te moffelen in een standaard RAL kleur

- Compacte afmetingen:

110 mm H x 110 mm D x 716 mm L

• Besturingsprint CSDA voor handmatige en

automatische impulsgevers en randapparatuur

Accessoires

• EXA besturingsprint: te gebruiken wanneer

bijkomende aansluitingen nodig zijn. Bijvoorbeeld

extra impulsgevers en/of aanwezigheidssensoren

• CSDA-F besturingsprint: te gebruiken wanneer de

automaat geïnstalleerd wordt op brandwerende

deuren of voor een aansluiting van elektrische

sluitplaten (24V/AC)

• COOA coördinatie unit: die zorgt ervoor dat dubbele

deuren in de juiste volgorde sluiten

• Besam’s handbediende en automatische

impulsgevers

• Impuls- en aanwezigheidssensoren

• “Push and go”: de deur opent automatisch na een

lichte duw

• Programmaschakelaars

• Arm stop

Technische gegevens

• Voedingsspanning: 230 V AC, 50 H

• Hulpspanning: 13-20 V DC / 24 V DC

• Opgenomen vermogen: max. 230 W

• Omgevingstemperatuur: -15°/+50°C

• Aanbevolen max. deurgewicht: 250 kg voor breedte

deurblad 1600 mm

• De PowerSwing voldoet aan normen voor deur

breedte/gewicht zoals:

- gecontroleerd sluiten van deuren, EN 1154:

maat 3-6

- elektrisch openhoudsysteem voor draaideuren,

EN 1155

- coördinatie unit voor dubbele deuren, EN 1158

- deurdranger met draaideuraandrijving,

DIN 18263-4 maat 3-6 ANSI/BHMA A156.10,

A156.19 UL325/CUL325

SITAC 0166/99
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BorG/PKvw cerTiF icerinG

BoUwKUnDiG BeveiL iGen

eLecTroMechAniSch BeveiL iGen

SLUiTSYSTeMen

wAArDeBerGinG

ToeGAnGSconTroLe

TrALiewerK & roLLUiKen

MeeneeMBePerKenD

vLUchTweGBeveiL iG inG

AnTi -rAMPALen

een goed beveiligd pand 

geeft een goed gevoel... 

Maar hoe weet u zeker dat 

u niets over het hoofd ziet?

Blankestijn Beveiliging 

werkt al meer dan 

15 jaar als landelijk 

erkend bouwkundig 

beveiligingsbedrijf en wil 

graag uw rechterhand zijn 

in beveiligingszaken. 

Wij leveren en installeren 

in bijna alle situaties op 

alle mogelijke plekken vele 

vormen van beveiliging. 

Hiernaast ziet u een 

opsomming van wat wij 

daarmee bedoelen. 


