Onze sterkste drive
De automatische
draaideuraandrijving
GEZE Powerturn

www.powerturn.gezebenelux.com
GEZE Benelux B.V.
Industrieterrein Kapelbeemd
Steenoven 36
5626 DK Eindhoven
Nederland
Telefoon: +31 (0)40 – 262 90 80
E-mail: benelux.nl@geze.com
1509 ID Nr. 162165 NL Wijzigingen voorbehouden

Een sterke specialist en
echte teamspeler
De Powerturn aandrijving is een krachtig voorbeeld van het universele design zoals u dat
van GEZE gewend bent met "Duitse kwaliteit". De GEZE draaideuraandrijving is in staat om
naast standaard deuren ook grote en zware deuren op een betrouwbare en veilige wijze
te openen. Tegelijkertijd past de Powerturn met zijn geringe inbouwhoogte van maar
zeven centimeter naadloos in elk design.
Door de unieke Smart swing functie kan de deur moeiteloos handmatig worden geopend,
door iedereen en op elk moment. Of het nu gaat om een betrouwbare RWA oplossing of
in een complexe sluisfunctie, als echte teamspeler kan de sterke Powerturn flexibel in de
meest verschillende systemen worden geïntegreerd. Exact op maat en niet aan andere
producten gebonden.
www.powerturn.gezebenelux.com
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Sterk:

in individueel

Mijn belangrijkste drive?
Vrijheid in vormgeving!

design

Indrukwekkende gevels, representatieve ingangen of imposante binnendeuren: de
Powerturn is dé multifunctionele oplossing. Hij beweegt moeiteloos grote, zware, enkele
of dubbele deuren en past zich met het ingetogen design en een hoogte van slechts
zeven centimeter aan iedere inbouwsituatie aan. Daarmee biedt de Powerturn een
nagenoeg onbeperkte vrijheid bij individuele vormgeving van gebouwen en voldoet
tegelijkertijd op betrouwbare wijze aan alle veiligheids- en comforteisen.

De Powerturn biedt …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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GEZE Powerturn

alle vrijheid bij de individuele vormgeving van entree of binnendeuren
een geringe inbouwhoogte van slechts zeven centimeter
voldoende kracht voor deuren met een breedte tot 930 mm of deurgewicht tot 600 kg
voldoende kracht voor deuren met een breedte tot 1.350 mm of deurgewicht tot 300 kg 		
(brandwerende deuren)
betrouwbaar openen en sluiten, onder alle omstandigheden
een sluitveer tot EN 7 voor bijzonder brede brandwerende deuren
in de variant F/R een in de kap geïntegreerde rookschakelcentrale
voldoet aan de standaard en alle gangbare normen
optimale betrouwbaarheid: MPA-goedgekeurd op 500.000 cycli

GEZE Powerturn
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Mijn belangrijkste drive?
Barrièrevrijheid!

Sterk:

voor barrièrevrije

gebouwen

Of het nu gaat om kinderen, ouderen of mensen met een beperkte mobiliteit: de
draaideuraandrijving Powerturn biedt comfort en veiligheid voor iedereen. Op deze
manier kunnen ook grote en zware deuren, bijvoorbeeld brandwerende deuren, onder
alle omstandigheden moeiteloos worden geopend: automatisch of handmatig. Dit wordt
mogelijk gemaakt door de unieke Smart swing functie.

De nieuwe Smart swing functie
Met de Powerturn is ook handmatig gebruik van de deur kinderlijk eenvoudig. Dat is
mogelijk door de unieke werking van de opgeslagen kracht. De veer, waarmee de deur
in geval van brand wordt gesloten, wordt eenmalig op spanning gebracht en in deze
toestand vastgehouden. Daarna hoeft hij tijdens het gebruik van de deur niet voortdurend
opnieuw te worden opgespannen. Zo kunnen ook grote en
zware deuren door iedereen, vrijwel zonder krachtinspanning,
handmatig worden geopend. Daarbij is de aandrijving te allen
tijde „meester van de situatie" en sluit in geval van brand zoals
men is gewend op een veilige manier. Bovendien wordt door
de Smart swing functie op de energiekosten bespaard, zowel
in de stand „permanent open" als tijdens het gebruik.

SMART SWING
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Sterk:

voor een flexibele

Mijn belangrijkste drive?
Montagevrijheid!

montage

Flexibele montage, heel eenvoudig: met de Powerturn is het mogelijk om verschillende
montagewijzen met slechts één aandrijfvariant te realiseren. Bijvoorbeeld kop- of
deurmontage, met glijarm of schaararm, op de scharnierzijde of de niet-scharnierzijde.
Alles met één en dezelfde aandrijving. Het slimme GEZE montagesysteem vereenvoudigd
het montageproces. Tevens verminderd het systeem de magazijnvoorraden omdat door
één aandrijving in alle toepassingen kan worden voorzien.

Met het slimme GEZE montagesysteem…
… kan een ongecompliceerde, krachtbesparende en veilige montage worden uitgevoerd
… kan de netkabel eenvoudig via de montageplaat worden aangesloten
… wordt de aandrijving eenvoudig met de montageplaat verbonden, verschoven en
beveiligd
… zijn alle insteekgebieden en aansluitingen ergonomisch vanaf de voorzijde
toegankelijk
… kan de aandrijving dankzij een externe service-interface, zonder het verwijderen van
de kap met behulp van een professionele jackplugverbinding, in gebruik genomen en
onderhouden worden
… lukt de inbedrijfstelling door middel van een handmatige uit te voeren inleercyclus in
een handomdraai
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Sterk:

in veelzijdige

oplossingen

Als flexibele component kan de Powerturn in verschillende toepassingen worden
geïntegreerd, afhankelijk van de desbetreffende wensen. In combinatie met deurcentrales
zoals de GEZE TZ 320, die dient voor het bewaken van vluchtdeuren met netwerkfunctie
of als onderdeel van een complex sluissysteem. De Powerturn is niet alleen een sterke
specialist, maar ook een echte teamspeler. Als systeemaanbieder, met een portfolio die
niet productgebonden is, realiseert GEZE bovendien alle speciale wensen, op maat en
individueel.

De slimme systeemcomponent Powerturn …
… is geschikt en getest voor deuren ten behoeve van vlucht- en reddingswegen
… kan als ventilatieopening in RWA-systemen of in natuurlijke ventilatiesystemen
worden geïntegreerd
… kan als onderdeel van het GEZE -sluissysteem worden aangestuurd
… kan met sloten en deurcentrales van GEZE, evenals van externe aanbieders
worden gecombineerd
… is ontworpen voor de BACnet-implementatie en kan toekomstgericht in
gebouwautomatiseringssystemen worden geïntegreerd

Competente ondersteuning door GEZE in iedere fase met …
… overkoepelend advies tijdens planning en aanbesteding
… eersteklas aandacht voor de toepassing en geïntegreerde systeemoplossing
… een klantportaal waarop plannings- en configuratietools, evenals informatie
en downloads beschikbaar zijn
… up-to-date branchekennis
… op maat gemaakte serviceconcepten, onderhoud en reparatie
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Sterk:

in individueel

design

Powerturn F/R-IS met sensorglijrail (doorlopende kap)

Powerturn F/R met sensorglijrail

Sterk:

de Powerturn

in één oogopslag
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

flexibele systeemcomponenten voor de meest uitlopende toepassingen
Smart swing functie voor een eenvoudige handmatige bediening
voor deuren met een breedte tot 930 mm of deurgewichten tot 600 kg
voor deuren met een breedte tot 1.350 mm of deurgewichten tot 300 kg 		
(brandwerende deuren)
sluitveer tot EN7 voor bijzonder brede brandwerende deuren
drietraps aandrijving met hoog draaimoment
geoptimaliseerde rolgeleiding (heel stil, veilige rolgeleiding)
betrouwbaar openen en sluiten, ook onder ongunstige omstandigheden
geringe inbouwhoogte van slechts zeven centimeter
voldoet aan alle gangbare normen
heeft een milieuproductdeclaratie (EPD)
grote mate van betrouwbaarheid: MPA-gekeurd op 500.000 cycli

Powerturn met glijarm

Powerturn met schaararm
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Sterk:

voor iedere

toepassing

En wat
is uw
belangrijkste

drive?

Wilt u meer weten over de Powerturn?
www.powerturn.gezebenelux.com
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