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Over Ardio

Ardio is een jonge, groeiende onderneming, waar service, kwaliteit en flexibiliteit 
de sleutelwoorden zijn. Zowel ons bedrijf als ons logo staan voor een jarenlange 
samenwerking waarin de klant centraal staat. Wij zijn gespecialiseerd in de 
verkoop, montage, service en onderhoud van automatische deuren, toegangs-
controle en glastechniek. Ardio is in staat alle zorgen bij u uit handen te nemen. 
Door onze ervaring in verkoop en installatie zijn wij in staat u vanaf het begin 
(behoefte) tot het eind (realisatie of uitvoering) te begeleiden. Wij volgen bij 
de begeleiding van het voorzien in uw behoefte de volgende stappen:

- Adviseren                     Ardio staat samen met haar fabrikanten van de                                      
                                              producten garant voor een degelijk product dat aan 
                                              alle verwachtingen zal voldoen. 
- Regiseren                   Ardio installeert, of kiest in samenspraak met de                                      
                                              opdrachtgever de juiste installatiepartners. 
- Dirigeren                        Ardio bouwt een brug tussen alle betrokken partijen en                                     
                                              draagt zorg voor uitvoering op de juiste tijd en de                                     
                                              juiste plaats. 
- Implementeren        Ardio bouwt een brug tussen alle gekozen producten 
                                             en draagt er zorg voor dat alle producten op de juiste 
                                             manier gemonteerd en aangesloten worden zodat alles  
                                             op een juiste manier communiceert.
- Opleveren                   Ardio zorgt ervoor dat alles als één geheel, correct                                     
                                             werkend, opgeleverd kan worden.

De O van Ardio staat voor Opleveren, maar kan ook voor Onderhoud staan, na 
het opleveren van het project stopt Ardio niet, maar biedt aan de opdracht-
gever een onderhoudscontract aan, waardoor deze aan de nieuwe EU norm 
EN16005 kan voldoen welke een regelmatig onderhoud van minimaal 1 keer 
per jaar voorschrijft.

Ardio ontneemt u alle zorgen, daarom geldt bij ons de slogan :

´Ardio ontzorgt´
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Sprint
Kleine afmetingen. Grote prestaties, voor zeer intensief gebruik  

De Sprint is een kleine, lichte aandrijving die uitermate geschikt is voor draaiende 
binnendeuren. Door de Low Energie functie is deze aandrijving ook bijzonder geschikt voor 
gebruik in omgevingen waar zich personen met een handicap bevinden.
Verder is deze aandrijving standaard uitgerust met back-up batterij en de Push and Go 
functie.

De Sprint is veilig in gebruik dankzij de standaard omkeerbeveiliging en is betrouwbaar 
omdat de deur in geval van stroomuitval ook met de hand bediend kan worden. Dankzij 
deze en andere kenmerken staat de Sprint wereldwijd bovenaan de ranglijst op de markt 
van aandrijvingen voor draaiende binnendeuren.
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Glijarm - SBS Driedelige knikarm - SBRASKnikarm - SBA
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Technische specificaties
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Beschrijving Sprint
Draagvermogen 100 kg x 1 m

80 kg x 1,2 m
Intermittentie S2 = 30 min - S3 = 80%
Stroomvoorziening 230 V~ / 50-60 Hz
Isolatieklasse klasse 2
Stroomopname 0,2A
Openingstijd 3 s/90°
Werkingstemperatuur 20°C / +55°C
Beschermingsgraad IP 12D
Afmetingen 80x90x450
Goedkeuringen
Besturingskast 165
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Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit 
uit, of in enig opzicht verband houdt met, het gebruik van deze brochure. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of 

indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze brochure verkregen is.


