
ZABAG “ZENTRA” rotationslåge giver vi dig en robust, nemt 
tilpasselig og økonomisk løsning. De sofistikerede kontrolpan-
eler overholder alle de nyeste standarder og er programmer-
bare til at imødekomme individuelle behov.

Klassificeringer
• Rotationslågen er CE godkendt.
• Rotationslågens sikkerhedsudstyr er iht. Norm EN12453.
• Motoren opfylder samtlige EU krav iht. EMC, og er godkendt 

iht. 13241-1.
• Alle varmgalvaniserede materialer, er galvaniseret iht. DS/ EN 

ISO 1461 som standard.
• Alle bolte, møtrikker, skiver og beslag, er udført i rustfrit stål 

A2
• Betonen er standard DS/EN 206-1 og DS 2426 iht. til danske  

betonværker, og som minimum styrke 16.
• Pulverlakeringen er iht. EN 5254 hvor varmgalvaniseringen er 

tilpasset pulverlakeringen.

Dimensioner
• Rotationslågen er udført i galvaniseret og rustfrit stål,  

med følgende dimensioner:
• Bredde total: 1.570 mm.
• Bredde indgangsparti: 600 mm.
• Dybde: 1.288 mm.
• Højde: 2.060 mm. uden tag
• Inddeling karrusel: 3x120 º eller 4x90 º

Modeller
• Zentra E - Elmotor med servo positioneringsdrev
• Zentra EH - Med elektromagnetisk låsning
• Zentra X - Håndbetjent med mekanisk tilbageløbsspærring
• Zentra XL - Håndbetjent med mekanisk tilbageløbsspærring, 

med dør til adgang for cykler, klapvogne og kørestole

Zabag Zentra
Pålidelig adgangskontrol

Eksperter i perimetersikring
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Motor
Motoren er forberedt til ekstern ADK., og kobler ud ved  
strømsvigt, så karrusellen er åben i begge retninger.  
Dette kan blokeres (se under ”ekstraudstyr”).

Sikkerhedsudstyr
Ved strømsvigt kobler motoren ud, og karrusellen er åben  
i begge retninger, og kan derfor også bruges som flugtvej.  
Dette kan blokeres (se under ”ekstraudstyr”).

Montage
Karrusellen monteres på støbt fundament, der støbes til  
frostfri dybde. I fundamentet føres der tomrør op til kabling.  
Det anbefales at sætte en samlebrønd tæt ved motoren,  
hvor tomrør og kabler samles i.  

Farvede rotationslåger
Karrusellen kan leveres i standard RAL farver. Der kan yderlige-
re pulverlakeres i alle andre ral farver,  
mod merpris.

Tilbehør
• Tag, fladt
• Tag, buet
• Lys i tag (inklusiv skumringsrelæ)
• Blokering af ind og-/ eller udgang ved strømsvigt
• Kodetastatur
• Briklæser
• Ekstra kolonne (dobbelt karrusel)


