ELEKTRICKÝ POHON SP 806
pro automatické posuvné dveøe

SP 806 / 110 mm
SP 806 / 150 mm

...spolehnìte se!

CHARAKTERISTIKA:

PROGRAMOVÉ PØEPÍNAÈE

Pohon SP 806 slouží k automatizaci posuvných dveøí
Patøí k nové generaci elektropohonù, vyznaèujících se
digitalizací všech øídících a kontrolních funkcí.

1. Digitální programový pøepínaè se vstupním kódem

Výhody pohonu SP 806:
- vzhledem ke snížené pøední pohledové výšce lepší
pøizpùsobitelnost fasádním profilùm
- zaoblené linie pohonu
- nejmodernìjší elektronika
- široká nabídka programových pøepínaèù
- úspora energie
- optimální rozmìry
- provoz na nouzový zdroj
- možnost komplexních dodávek vèetnì dveøních køídel,
prosklených stìn a nadsvìtlíkù
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slouží k nastavení požadovaného provozního režimu:

Certifikace:

VÝCHOD

Výrobky se vyrábìjí podle harmonizovaných norem EU
a jsou bezpeèné èlovìku i životnímu prostøedí.

AUTOMAT

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)

ALT

OTEVØENO
ZAVØENO
ZIMA

dveøe se otevírají pouze osobám vycházejícím
z objektu, místnosti.
dveøe se otevírají automaticky všem osobám
pøicházejícím v obou smìrech.
dveøe jsou trvale otevøeny
dveøe jsou uzavøeny a uzamèeny elektrozámkem, pokud je ve výbavì pohonu
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)
Programový pøepínaè slouží také k indikaci vzniklých závad.

2. Programový pøepínaè typ EK (elektrický s klíèem)
Tento programový pøepínaè nemá vstupní kód.
Je souèástí digitálního programového pøepínaèe.
Programování je možno zahájit po otoèení klíèe ve spínací
jednotce.

SPECIÁLNÍ FUNKCE - synchronní zapínání vzduchové
tepelné clony pøi otevírání dveøí apod..

KONSTRUKCE:
Nosný pojezdový profil s pojezdovou kolejnicí zajišuje
minimální hluènost pohonu.
(Hlavní prvky - viz pohon SP 805)
Standardnì je pohon SP 806 navržen pro prùchozí šíøku
v rozmezí od 900 - 2000 mm.

3. Programový pøepínaè AUTOMAT - VYPNUTO
k zamezení možnosti manipulace s režimem dveøí nepovolanou
osobou; použití zejména v nemocnicích - další ovládání dveøí
speciálními spínaèi (nášlapným, loketním apod.).

AUTOMATICKÉ DVEØE POSUVNÉ S POHONEM SP 806 - hlavní èásti:
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SP 806 / 150 mm (150 mm = pohledová výška pohonu)
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SP 806 / 110 mm (110 mm = pohledová výška pohonu)
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POHON SP 806, výška 150 / 110 mm
PEVNÉ BOÈNÍ DÍLY
POHYBLIVÁ KØÍDLA
DIGITÁLNÍ PØEPÍNAÈ
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NOUZOVÉ TLAÈÍTKO
POHYBOVÉ A PRESENÈNÍ ÈIDLO
HMATNÍK EL.ZÁMKU

Elektrický pohon SP 805 pro automatické posuvné dveøe

TECHNICKÁ DATA

ZDROJE IMPULSÙ AUTOMATICKÝCH DVEØÍ
Správná funkce automatických dveøí je závislá na spolehlivém pohonu.
Pohon se aktivuje na základì signálu impulsního èidla.
Impulsní èidlo je tedy primárním prostøedkem k ovládání automatických
dveøí. Z toho vyplývá skuteènost, že výbìr správného aktivátoru a jeho
umístìní je nejpodstatnìjší vìcí pro správnou funkci automatického
dveøního systému. Zvolením správného zaøízení, respektujícího
konstrukci, umístìní, frekvenci otevírání atd., se vyhneme nežádoucím
problémùm s plynulostí provozu.

doba otevøení:
0-7,5s
prodloužení doby otevøení pro klíè. spínaè:
+4s
prùchozí šíøka v režimu Zima:
min. 900 mm
šíøe otevøení ve funkci Lékárna:
95 mm
rozmìry pohonu:
výška standardnì 110 mm, k dodání
také výška 150 mm, hloubka 190 mm,
délka v závislosti na prùchozí šíøce, max. 4 200 mm.
hmotnost zavìšených køídel:
dvoukøídlé dveøe:
jednokøídlé dveøe:
váha pohonu (délka 4m vè. krytu):

ZÁKLADNÍ ROZDÌLENÍ
Obecnì se aktivátory dìlí na manuální a automatické.
max.130 kg/ køídlo
max.150 kg/ køídlo
36 kg

MANUÁLNÍ AKTIVÁTORY
Manuální aktivátory je nutno pøi pøíchodu aktivovat dotykem,
tìsným pohybem, stiskem, otoèením klíèe apod..
K nejpoužívanìjším manuálním aktivátorùm patøí loketní,
nákopový, nášlapný, bezkontaktní nebo klíèový spínaè.
Vìtšinou se používají v budovách, kde jejich uživatelé znají
dobøe místní podmínky (operaèní sály, laboratoøe, speciální
provozy).
Napø. v nemocnicích je nutné, aby se automatické dveøe
neotevíraly pøi chùzi kolemjdoucích pacientù, ale pouze na pokyn
zdravotnického personálu.

PRACOVNÍ PODMÍNKY
síové napìtí :
pøíkon :
relat. vlhkost :
stupeò krytí :
hluènost pohonu:

230V ±12%/50Hz/L, N, PE
max. 100VA
min. 5VA
max. 65% - pouze suché prostory
IP 20
menší než 50 dB(A)

Materiál:
Nosný profil, kryt a kovové souèásti - hliník, ocel pozinkovaná
Ozubený øemen - pryž
Plast, elektronika
Povrchová úprava krytu:
-nástøik komaxitovou barvou dle vzorkovnice RAL, pøírodní elox
údržba:
-èištìní krytu bìžnými èistícími prostøedky
-doporuèuje se pravidelná odborná prohlídka min. 1x roènì.
DODAVATELSKÉ A OBCHODNÍ ÚDAJE

loketní spínaè

nášlapný spínaè

AUTOMATICKÉ AKTIVÁTORY
Na rozdíl od manuálních aktivátorù jsou aktivátory automatické
vhodnìjší do míst, urèených pro širokou veøejnost. Patøí k nim radarové
jednotky.
Podrobnìji zdroje impulsù v prospektu
Automatické dveøe posuvné s elektronickým pohonem SP 806

Dodací lhùta:
1-3 týdny
Záruèní lhùta:
24 mìsícù
Stavební pøipravenost: -pøívod el. energie 230 V
- vhodné pro všechny typy
obvodových plášù a profilových systémù
ACTIV8

Montáž:
Spedos s.r.o. a smluvní partneøi
Záruèní a pozáruèní servis: do 24 hodin

Èeská republika
tel.: +420 571 759 211, fax: +420 571 759 222
spedos@spedos.cz, www.spedos.cz

klíèový spínaè

EAGLE

Slovenská republika
tel.: +421 41 707 7111, fax: +421 41 707 7131
spedos@spedos.sk, www.spedos.sk

