ARMBÅGSKONTAKT
AKTIVERINGSLIST

FÖR TUFFA KRAV...

...OCH
TUFFA MILJÖER

EN TUFF ARMBÅGSKONTAKT
Vandalsäker med
aktivt övervåldsskydd
Prisma Button är skyddad av tåligt aluminium och
elektroniken är försluten i silikon.
Ett aktivt övervåldsskydd gör att Prisma Button inte
kommer att tillåta onödigt mycket våld. Då stänger den
elektroniken för att försäkra sig om att kunna fungera i
många år till. Skulle det bildas någon form av buckla
eller deformering kalibrerar den om sig och anpassar
sig, för att kunna fungera som vanligt.

Sparka på den
Med Kick-inställningen aktiverad på en DIP-switch kan
du vara hårdhänt i ditt dörröppnande.
Sparka, kör på, eller slå till den. Prisma Button kommer att
skicka ditt meddelande till dörrautomatiken.
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För tuffa krav
Prisma Button är utvecklad för att möta de krav på hygien
som bland annat kan ställas på sjukhus. Släta ytor och
avsaknaden av rörliga delar motverkar bakterieansamlingar.
Tillverkad av aluminium och polyamid.

Nurse Bed
Prisma Button innehåller funktioner som gör livet enklare
för personal inom vården. De dubbla reläerna skapar
möjligheter som Nurse Bed-öppningar, för att man ska
kunna öppna dörrarna på olika sätt. Inställningarna görs
enkelt på plats med DIP-switchar på armbågskontakten.

Värmetest
Läs om det på sidan 7 – hör gärna av dig för att
få testet i sin helhet.

TILLSLAGSFÖRDRÖJNING FÖRHINDRAR BUS
Frestande

Vandalsäker

Alla vet. En del minns. Frestelsen som infinner sig när man
ser en dörröppnare på vägen genom livet.
Ett tryck, när man passerar, fast man inte behöver.
Prisma Button kan när som helst anpassas efter busigheten
i omgivningen. Under chassit finns små strömbrytare,
DIP-switchar, som enkelt bestämmer hur lång fördröjning
som ska gälla.

Om någon vill utöva våld på en Prisma Button så lär man bli
lite förvånad. Vår konstruktion håller för kraftigt yttre våld.
Prisma Button startar om, anpassar sig till eventuella
bucklor, och fungerar sedan som vanligt igen.
Detta gäller oavsett om den är inställd på
“Push” – tryck – eller “Kick” – spark.

Så här fungerar det

Dekal som instruerar om tillslagsfördröjningen.
Fästes på tryckfronten.

När tillslagsfördröjning är inställd – 1.5, 3 eller 6 sekunder
– så trycker du på frontpanelen lite längre helt enkelt.
När trycket motsvarar antalet inställda sekunder så
öppnas dörren, ljuset tänds eller det som styrningen
av Prisma Button är avsedd att utföra.
Ett bra sätt att förhindra onödig öppning som
inte har ett syfte.

Push and Hold-dekal
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TILLGÄNGLIGHET
Tryck, sparka eller kör på den

Hela fronten tryckkänslig

Prisma Button tål hårda tag.
Och registrerar lätta.
Om du har händerna fulla är du välkommen att sparka på
Prisma Button, för att aktivera dörrautomatiken.
Eller kör in i den.

Du kan trycka eller sparka var du vill på fronten.
Prisma Button är tryckkänslig på hela den
svartanodiserade aluminiumfronten.

Man kan ha olika förutsättningar. Det kan vara permanenta
förutsättningar, eller förutsättningar som skiljer sig för
stunden. Man kan sitta, man kan stå. Man kan vara lång,
man kan vara kort. Man kan ha händerna fria, man kan ha
händerna fulla. Prisma Button finns där du behöver den
och går med på hur du behöver behandla den, för att
du ska ta dig dit du vill.
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Kvittens
Saknar du någonting som bekräftar att du tryckt på
armbågskontakten? Förutom att dörren öppnas, givetvis.
Med en dip-switch på armbågskontaktens insida kan
du enkelt slå på en kvittenston.
Prisma Button kommer att svara med ett pip och
bekräfta att signalen är skickad.

FÖR ALLA
Olika längder

Kontraster

Prisma Button kan beställas i tre utföranden.
300 mm
800 mm
1200 mm
I vissa lägen klarar du dig bra med den kortaste
modellen 300 mm. Vill du täcka en större yta använder
du den långa 1200 mm aktiveringslisten. Ibland är det
mellanmodellen 800 mm som passar bäst för att få plats
under kortläsaren på väggen.
Istället för flera installationer, som egentligen gör samma
sak, räcker det med en Prisma Button.

Prisma Button är designad för att skapa kontraster i sig själv.
Den naturanodiserade ytterprofilen och den svartanodiserade
tryckfronten av aluminium gör armbågskontakten synlig, trots
den stilrena designen. Detta gör att du slipper krav på en
kontrasterande bakgrund och kan designa miljön runt din
armbågskontakt precis som du vill.
Kontrasten mellan ytterprofil och tryckfront har ett uppmätt
värde av 0.8 NCS och skapar tillgänglighet genom att underlätta
för personer med nedsatt syn att hitta dörröppnaren.
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ALTERNATIV MONTERING

SAMMA FUNKTIONER
Samtliga modeller erbjuder samma
tekniska funktioner.

PRISMA BUTTON 1200
MONTERAD SOM AKTIVERINGSLIST

PRISMA BUTTON 800
MONTERAD SOM ARMBÅGSKONTAKT

PRISMA BUTTON 300
MONTERAD SOM ARMBÅGSKONTAKT

PRISMA BUTTON 800
MONTERAD SOM AKTIVERINGSLIST

GOLV
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SORTIMENT
Prisma Button
Standard
Tillval

300

Prisma Button

800•802

Prisma Button

1 st med
dubbla relä

800: 1 st med
dubbla relä
802: 2 st med
dubbla relä

2 st med
dubbla relä

2 st

2 st

2 st

286x95x25mm

799x95x25mm

1169x95x25mm

0,5 kg

1,3 kg

1,9 kg

800 mm

800 mm

800 mm

1200

Vandalsäker,
IK10
aktivt övervåldsskydd
Kvittenston möjlig

57 dBc, 2000 Hz

Tillslagsfördröjning
möjlig

1.5, 3 eller 6 sekunder

Vårdhygienanpassad

PTS Forum
Svensk Förening för Vårdhygien

Nurse Bed-inställning
möjlig

Pardörrs-styrning

Kick-inställning

Sparkkontakt

Enkelt att anpassa
inställningar

Dip-switchar

Inomhus, utomhus

IP56

Sunda hus

Klass A

Byggvarubedömningen Accepteras
Brandklass

PA 6.6

Värmetest

Inbyggd värmesäkring löser ut när
omgivningstemperaturen överstiger
110° C. Spänningsförsörjningen stängs
då helt av. När temperaturen sjunker
under 80° C återställs värmesäkringen
automatiskt och Prisma Button
fungerar som tidigare.

Garanti 5 år

Se garantivillkor

Softfront

Mjuk front, personligt tryck

Push and Hold-dekal

Instruktion tillslagsfördröjning

Elektronikkort

Relä

Relä 1: en växlande kontakt.
Relä 2: en växlande, en
slutande kontakt.

Relä, lastström

Max lastström per pol: 2A
Totalt max: 6A

Kontrasterande

NCS 0,8 • Boverkets krav: ≥ 0,4

Made in Sweden

PrismaTibro, Sweden

Dimensioner LxBxD
Vikt
Monteringshöjd symbol Tillgänglighetshöjd från golv
Ändlock, varianter

Alternativ 1 Topplock utan skruv,
bottenlock med skruv
Alternativ 2 Topplock med skruv,
bottenlock med skruv
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VAD VILL DU ATT PRISMA BUTTON
SKA GÖRA FÖR DIG?
Prisma Button, inställd på “Kick”,
blev just överkörd - gav därför
signal till kollegorna om att slå
på kaffebryggaren.

DÄRFÖR PRISMATIBRO
KVALITÉ & SÄKERHET

GARANTI 5 ÅR

GLOBALT OCH LOKALT

Prisma Button använder samma
trådtöjningsgivarteknik som
man finner i Prisma Daps,
övergångssignalen, som också
utvecklas och tillverkas av
Prisma Tibro, Sweden.
En pålitligt konstruktion och funktion
som uppskattas särskilt mycket av våra
slutkunder då reparationer och utbyten
är ovanliga.
Prisma Button sköter sin uppgift år efter
år oavsett väder, vind och utsatthet.
Chassi av aluminium, lock i polyamid,
frontpanel helt utan lösa delar.
Prisma Button är vandalsäkra och näst
intill omöjliga att förstöra.

Prisma Button från Prisma Tibro är
en säker investering. Prisma Button
fyller sin funktion dygnet runt, året
runt, år efter år.

I dagsläget levereras Prisma Button till
de nordiska länderna. Prisma Tibro
levererar övriga produktfamiljer till
samtliga befolkade världsdelar och allt
pekar på att Prisma Button kommer att
följa efter.

30 ÅRS ERFARENHET

PrismaTibro har närmare tre decenniers erfarenhet av utveckling och tillverkning av
unika, avancerade och pålitliga produkter. Ingår sedan juli 2018 i Addtech-koncernen.
Produktområden: övergångssignaler, armbågskontakter, mätinstrument för motorer,
LED gatubelysning. CSR, corporate social responsibility: PrismaTibro har högt ställda
mål när det gäller att nå och hjälpa behövande i Sverige och runt omkring i världen.
Bakgrunden är en önskan om att få visa Guds kärlek för varje enskild människa.
Exempel på projekt: vattenrening, skolgång, brottsförebyggande åtgärder.
I vår egen region är vi huvudsponsor för ett stort antal idrottsföreningar.
Behoven är stora och vi bidrar helhjärtat och gör skillnad.
ISO 9001 garanterar hög kvalitet i såväl produkter,
tjänster som kundsupport.

