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Charakteristika
Dálkově ovladatelné automatické dveře posuv-
né jednokřídlé a dvoukřídlé ve variantách – pří-
mé, lomené, lomené – segmentové, obloukové, 
kruhové, teleskopické, dveře otáčivé kolem 
střední osy (karusel). Vyrábíme a dodáváme 
dle individuálních požadavků zákazníků, včet-
ně kompletace se souvisejícími bočními pro-
sklenými stěnami, výklady a nadsvětlíky.
Varianty:
protipožární provedení – odolnost EW 30, El 15 až 45
panikové provedení – do únikových cest
Použití:
  mohou se stylově včlenit do exteriéru i inte-

riéru v moderních, historických i památkově 
chráněných objektech

  pro vstupy s velkou četností pohybu osob – 
supermarkety, obchodní domy, banky, úřady, 
administrativní budovy, hotely, odbavovací 
haly letišť, nádraží, nemocnice, rehabilitační 
ústavy

  bezbariérové vstupy

Technický popis
Materiály:
Rámy – hliník, dřevo masiv, dřevo obklad, 
obložení nerezí, mosazí, bezrámové zasklení
Výplň – lepené bezpečnostní sklo CONNEX 
8,4 mm (standard), kalené sklo, požárně odol-
né sklo, neprůstřelné sklo, barevné tónované 
sklo, tepelně izolační dvojskla, dřevo, plné plas-
tové panely aj. podle požadavků zákazníka.

Kompletace:
Standardní vybavení
Pohon s řídící jednotkou francouzské firmy 
PORTALP
  dva kusy pohybových snímačů + optická 

bezpečnostní závora
  elektromagnetický zámek
  zálohový zdroj pro nouzové otevření
  elektronický programový přepínač

Kromě standardního vybavení lze dveře 
doplnit o:
  dálkový infraovladač režimů (ovládá všech-

ny režimy, a to až na 9-ti dveřích současně 
nebo na každých zvlášť)

  venkovní infraklíčenku (zajišťuje možnost 
uzamknutí a odemknutí dveří z exteriéru bez 
zvláštní dodatečné instalace přijímače) 

  ruční odblok zámku (interiér – páčka, exte-
riér – klíč)

  čtečku magnetických karet, kódový zámek 
atp. (pro zajištění průchodu oprávněných 
osob)

  dálkové blokovací (odblokovací) tlačítko 
– umožňuje prioritní zavření (otevření) dveří 
bez ohledu na navolený režim nebo stav 
snímačů

  přídavné zámky do podlahy a podobně
  možnost napojení signalizace stavu dveří 

nebo jejich řízení systémem zabezpečení 
budovy (EZS, EPS)

Provozní režim:
  zavřeno / zamknuto
  automatický obousměrný provoz na plnou 

šířku
  automatický jednosměrný provoz – východ 

(konec pracovní doby)
  automatický jednosměrný provoz – vchod
  stálé otevření dveří (letní provoz)
  ruční ovládání

otevírání lze dále upravit na:
  redukovanou šířku otvírání – (zimní provoz)
  redukovanou šířku otvírání – (cca 10–20 cm) 

(lékárenský provoz)

Povrchová úprava:
  prášková technologie – odstíny RAL
  lak – imitace dřeva
  přírodní a barevný elox
  nerezový obklad (leštěný, matný, kartáčo-

vaný), mosaz
  dřevo masiv/obklad

Technické údaje
Vyrábí se na zakázku v libovolném rozměru dle 
přání zákazníka. Maximální rozměry jsou omezeny 
výrobními rozměry komponentů (tabule skla 3200 × 
2200 mm) a statickým namáháním konstrukce.
Příkon: 230 V, 50 Hz, cca 150 W, samostatné 
jištění 6 A
Ovládací napětí: 12/24 V

Stavební realizace
Stavební připravenost:
  hotový a začištěný stavební otvor, popř. hotová 

nosná konstrukce (ocel/hliník/plast/dřevo)
  dokončená rovná podlaha
  zajištěny elektrické přívody el. energie 

230 V/50 Hz

Způsob osazení výrobku:
  pomocí hmoždinek do zděných nebo beto-

nových konstrukcí
  pomocí šroubů do ocelových, hliníkových 

a dřevěných konstrukcí
  vlastní uchycení pohonu a dveří u jednotli-

vých specifických zakázek je vhodné pře-
dem konzultovat s dodavatelem

Způsob osazení ovládacích prvků:
  do krytu pohonu
  mimo pohon dle požadavků zákazníka

Provoz a údržba:
   údržbu pohonné jednotky provádí dodavatel 

v rámci záručního a pozáručního servisu
  vzhledem k vysoké spolehlivosti všech 

komponentů je požadavek na údržbu mini-
mální, tzn. zajištění čistoty v prostoru dveří, 
popř. vodících lišt v podlaze, mytí oken atd.

Dodavatelské 
 a obchodní údaje

Ceny: individuální kalkulace zakázek ve formě 
cenové nabídky
Smluvní podmínky: řešeny smlouvou o dílo 
a specifikací díla
Záruční lhůta: standardně 24 měsíců ve spe-
cifických případech dle dohody
Dodací lhůty: pro standardní výrobky 2 až 4 
týdny od podepsání smlouvy
Doprava: dodávku výrobku včetně dopravy 
a montáže zajišťuje výrobce nebo odborná 
montážní firma

Dodavatel:
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Aplikace speciálních systémů

Kruhové a obloukové posuvné dveře

Otáčecí dveře turniket


