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e-motion moderniseringssæt 
for eksisterende mobilreoler 
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  Med e-motion moderniseringssæt er det ikke længere nødvendigt at udskifte de eksisterende el-drevne 
  Mobilreoler med nye på grund af manglende reservedele eller andre defekter. Det er nu muligt at udskifte 
  den gamle defekte elektronik med et nyt styringssystem, som lever op til nutidens krav til personsikkerhed, 
  arbejdsmiljø og driftssikkerhed. Der er også muligt at opgradere eksisterende manuelt drevne mobilreoler 
  til el-drevne mobilreoler med e-motion styresystem, og derved opnå samme høje standard i brugervenlighed 
  og sikkerked.    

e-motion fordele: 
• Under halv pris sammenlignet med nye 

mobilreoler 
• Ingen flytning eller midlertidig opbevaring af 

arkivalier er nødvendig 
• Fuld adgang til alle arkivalier under hele 

ombygningen 
• Kort ombygningstid 
• Maksimal personsikkerhed iht. CE regler 
• Forbedret arbejdsmiljø 
• Stor driftssikkerhed – ingen elektromekaniske 

kontakter 
• Nyt styringssystem med computer-teknologi 
• Nye funktioner, f.eks. adgangskontrol med 

transponder teknologi 
• Nye DEMKO godkendte kabler 
• Nye pulverlakerede frontpaneler farvevalg efter 

eget ønske 
• 2 års fuld garanti på alle elektriske dele  
 

 e-motion funktioner: 
• Keypad med Touch-Pad teknologi for højre-

/venstre kørsel og stop knap 
• Trinløs justering af stop afstand mellem mobil-

reolerne til max. 23 cm 
• Styring af gangbelysning med timer 
• Automatisk hastighedskontrol med blød start 

og stop 
• Natstilling – automatisk fordeling af gang-

bredde mellem alle mobilreoler 
• PC tilslutning og Ethernet 
• Plug and Play installation 
• Dual Access – adgang fra begge ender af 

mobilreolen 
• Adgangskontrol med transponder teknologi 
• Passive Block System (PBS)  – automatisk 

blokering af mobilreolerne efter hver kørsel 
• Motor Current Monitoring System (MCMS) – 

Mobil-reolen stopper automatisk ved blokering 
• Tilslutning af sikkerhedsfotoceller eller EDS™ 

persondetektor 

Godkendelser: 
UL1950, ENEC, IEC950 og CE. 
 
Strømtilslutning: 
230VAC 50Hz, 10A 
 

 e-motion moderniseringssæt kan monteres 
på: 
Bruynzeel M1, M2, M3, E5 og E7 
Electrolux EM1, EM2 og EM80 
Mauser 1985-1998 
Pohlschröder 1970-1995 
NordPlan 1980-2004 
Kasten Høvik Høvik Chassis 
Lundqvist Alle 
Og mange flere…. 
 

 

 
e-motion gearmotor monteret i 
Bruynzeel M1 mobilreol. 

e-motion styresystem monteret  

å   

e-motion gearmotor monteret i 
Kasten Høvik mobilreol. 

e-motion gearmotor monteret i 
Elextrolux EM80 mobilreol. 

e-motion styresystem monteret  

å    

e-motion gearmotor monteret i 
NordPlan mobilreol. 
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