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 DIVA 5 

Известен и признат със своята
производителност и надеждност,

моделът DIVA винаги се е развивал с 
течение на годините. DIVA4 се заменя с  

DIVA5 за по-голяма безопасност, гъвкавост  

и многофункционлност при употреба.

позволяващ лесна настройка и използване на вратата. 
Той е оборудван с контролния панел NAVIBLU,

Моделът DIVA5 е по-компактен и надежден.



ГЪВКАВОСТ ФУНКЦИОНАЛНОСТ & БЕЗОПАСНОСТ
DIVA 5 е компактен модел, който е свързан 
с NAVIBLU контролен панел с дисплей. Този 
контролен панел се използва както за настройка 
така и за поддръжка. Включени са нови функции,
които да отговорят на всички нужди както 
по отношение на ефективността и безопасността,  
но също така и по отношение на най-новите 
правила и стандарти.

DIVA5 е оборудван с PMR -  
(“Хора с намалена мобилност”) 

функция, съответсваща на препоръките за достъп 
SNFPSA. По този начин всички звукови или
визуални сигнализиращи устройства, подобряват
комфорта и безопасността на потребителите със
слухово или зрително увреждане. 

Вградена е пасивна спирачка в базовата карта,
която лесно може да се активира, за да спре

вратите, когато отварянето се задейства от вътрешна
система за механична енергия (френски регламент)..

DIVA5 е оборудван с NAVIBLU графи- 
чен интерфейс. Този дисплей позволява
вратата да се настройва и контролира
лесно от потребители и монтажници.

NAVIBLU притежава широк и ярък

Те осигуряват по-голяма гъвкавост
като позволяват на системите NO,
NF, Бариера или тип Завеса да бъдат 
свързани.

NA

объркващо за потребителите. Интерфейсът позволява 
незабавен достъп до всички функции чрез един бутон за 
навигация. 

6 режима на работа• 

Режим за безопасно   

отваряне / Режим на охрана 
• 

(Отворено и Затворено) 

Могат да се съхраняват до   

20 ключа / също и IR дис-

Достъп до дисплея

• 

• 

• 

• 

танционни управления
Бутон за нулиране• 

Диагностичен режим за по - • 
ефективни ремонти
Монтаж върху корпуса или • 
на стената
Навигация чрез бутон или • 
дистнционно управление
Port’Com конектор• 

Няколко от функциите на NAVIBLU

+
89-6

Малки и Големи отвори могат
да бъдат контролирани чрез

ключ. Тази функция е особено полезна
в болници, където медицинските 
легла трябва да преминат през вратата
без затруднение.

ANSIANSI

В допълнение към европей-
ските стандарти,  DIVA 5  
съответсва на американския 
UL325 и се придържа към
изискванията на ANSI.

Функциите за „Събуждане“ и „ Нулиране“
на вратата са достъпни от 6 степенния

превключвател.

Конектор може да бъде свързан към
базовата карта за приемане на инфра-

червени сигнали от дистанционни управления.

Промененият корпус е с по-
мека форма като запазва
духа на DIVA със своята 
наклонена страна. DIVA5 се 
използва в плъзгащи (прави, 
извити, кръгли), телескопични
или максимално отваряеми
версий. 

ДИЗАЙН & МНОГОФУНКЦИОНАЛНОСТ
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165 mm 262 mm

Входните/Изходните карти 
имат 3 терминала за сигурност. 

LCD екран. Менютата са илюстрирани с пиктограми, 
универсален език за всички, като също така се намират 
на дистанционното управление, така че да не бъде  
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