ELEKTRICKÝ POHON SP 805
pro automatické posuvné dveøe

...spolehnìte se!

Elektrický pohon SP 805 pro automatické posuvné dveøe

CHARAKTERISTIKA
Pohon SP 805 je urèen k automatizaci posuvných dveøí jakéhokoli
konstrukèního typu (posuvné, teleskopické) a jakékoli varianty (Iineární,
rohové, obloukové). Patøí k nové generaci elektropohonù, vyznaèujících
se digitalizací všech øídících a kontrolních funkcí.

TECHNICKÝ POPIS
1. Digitální programový pøepínaè se vstupním kódem,
slouží k nastavení požadovaného provozního režimu:
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VÝCHOD

VÝHODY
- nejmodernìjší elektronika s automatizací optimálního
nastavení posuvu dveøních køídel
- digitální programový pøepínaè
- úspora energie
- optimální rozmìry
- provoz na nouzový zdroj
CERTIFIKACE
Výrobky se vyrábìjí podle harmonizovaných norem EU
a jsou bezpeèné èlovìku i životnímu prostøedí.
FUNKCE
Po zachycení pohybu ve svém detekèním poli dává pohybové èidlo
signál øídící jednotce k aktivaci motoru. Motor uvede do pohybu ozubený
øemen, který je prostøednictvím pojezdových vozíkù spojen s dveøními
køídly automatických dveøí a zajišuje tak jejich otevírání a zavírání podle
režimu nastaveného programovým pøepínaèem.
ZVLÁŠTNÍ FUNKCE
LÉKÁRNA - aktivací zvláštního spínaèe se spustí režim, který dovolí
otevøení dveøních køídel pouze na šíøku 10 cm. Dveøe jsou pøitom
blokovány proti nežádoucímu dalšímu rozevøení, èili proti vniknutí.
POŽÁRNÍ DVEØE - možnost propojení pohonu pøes øídící jednotku
na systém EPS (centrální elektronická požární signalizace budov).
SPECIÁLNÍ FUNKCE - synchronní zapínání vzduchové tepelné clony
pøi otevírání dveøí apod.
TECHNICKÁ DATA
doba otevøení:
0 - 7,5 s
prodloužení doby otevøení pro klíè. spínaè:
+4s
prùchozí šíøka v režimu Zima:
min. 90 cm
šíøe otevøení ve funkci Lékárna:
9,5 cm
rozmìry pohonu:
výška 190mm, hloubka 175 mm
délka v závislosti na prùchozí šíøce, max. 6 m
pracovní podmínky
síové napìtí:
230 V ± 10% / 5OHz / L, N, PE
pøíkon:
max. 100 VA / min. 5 VA
relat. vlhkost:
max. 65 % - pouze suché prostory
stupeò krytí:
IP 20
hluènost pohonu:
menší než 50 dB (A)
hmotnost zavìšených køídel
max. 130 kg/ køídlo
dvoukøídlé dveøe:
max. 150 kg/ køídlo
jednokøídlé dveøe.
50 kg
váha pohonu (délka 4,5 m, vè. krytu):
materiál
nosný profil, kryt a kovové souèásti - hliník, ocel
pozink, ozubený øemen - pryž
plast, elektronika
povrchová úprava krytu
- nástøik barvou dle vzorkovnice RAL, pøírodní elox
údržba
- èištìní krytu bìžnými èistícími prostøedky
- doporuèuje se pravidelná odborná prohlídka min. 1x roènì
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dveøe se otevírají pouze osobám
vycházejícím z objektu, místnosti.
AUTOMAT
dveøe se otevírají automaticky
F
ALT
všem osobám pøicházejícím v obou
smìrech.
OTEVØENO
dveøe jsou trvale otevøeny.
ZAVØENO
dveøe jsou uzavøeny a uzamèeny elektrozámkem pokud je
ve výbavì pohonu.
ZIMA
dveøe se otevírají jako ve funkci automat ale v omezeném rozsahu,
minimálnì však 900 mm.
SPECIÁLNÍ ÚPRAVY
- instalace externího spínaèe "ZAVØENO" pro operativní uzamèení dveøí a zadržení
odcházejicích osob;
- externí indikace režimu dveøí - (napø. na vrátnici)
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Programový pøepínaè slouží také k indikaci vzniklých závad.
2. Tlaèítko nouzového otevøení s aretací k pohotovostnímu otevøení dveøí do trvale
otevøené polohy pøi jakémkoli režimu provozu. Stisknutím tlaèítka zùstanou dveøe trvale
otevøeny až do jeho odaretování.
3. Kryt pohonu - snímatelný. Na krytu pohonu je umístìn programový pøepínaè, tlaèítko
nouzového otevøení a pohybové èídlo (infraaktivní èidlo nebo mikrovlnný radar).
Všechny tyto prvky je možné umístit i oddìlenì.
4. Zdroj impulsù - infraaktivní èidlo nebo mikrovlnný radar tzv. Automatické aktivátory,
zpravidla instalovány na krytu pohonu. Po zachycení pohybu ve své detekèní zónì
aktivují celý systém. Jako zdroj otevíracích impulsù možno použít také manuální
aktivátory, instalované externì v tìsné blízkosti automatických dveøí - bezkontaktní,
loketní, nášlapný, tlaèítkový nebo klíèový spínaè.
5. Elektrozámek k automatickému zajištìní dveøí, je-Ii programový pøepínaè nastaven
na ZAVØENO nebo VÝCHOD vzájemnou fixací obou køídel.
6. Jednotka øízení - mikropoèítaè
7. Držáky krytu - k pøipevnìní krytu na nosný pojezdový profil
8. Motor (24 V) s pøevodovkou a zdrojem polohových impulsù, umožòujících
monitorování pohybu køídel automatických dveøí.
9. Ozubený øemen pryžový k zajištìní pohybu vozíkù, ke kterým jsou uchycena
dveøní køídla.
10. Jednotka napájení k transformaci a bezpeènému oddìlení el.napìtí od sítì.
11. Nouzový zdroj - záložní zdroj energie pro pøípad pøerušení dodávky el.proudu
ze sítì.
12. Vozíky pro uchycení dveøních køídel - dvouvozíkové (èili ètyøkolové) uchycení
dveøního køídla je ideální øešení v zájmu stability pohybu.
13. Táhlo elektrozámku k mechanickému odjištìní elektrozámku.
14. Konektor pro pøipojení digitálního testeru k nastavení všech provozních
parametrù.
15. Nosný pojezdový profil tvoøí spolu se snímatelným krytem ochranné pouzdro,
ve kterém je pohon uložen. Nosný pojezdový profil je zároveò pøipevnìn ke konstrukci
automatických dveøí nebo na pøeklad.
DODAVATELSKÉ A OBCHODNÍ ÚDAJE
1-4 týdny
Dodací lhùta:
24 mìsícù
Záruèní lhùta:
pøívod el. energie 230 V
Stavební pøipravenost:
vhodné pro všechny typy obvodových plášù a profilových systémù
SPEDOS s.r.o. a smluvní partneøi
Montáž:
do 24 hodin
Záruèní a pozáruèní servis:
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