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AUTOMATICKÉ DVEØEAUTOMATICKÉ DVEØE

Elektrický pohon   k otoèným automatickým dveøímSPEDOS EMSW-EMO



Standardní vybavení

 - Kryt v èirém eloxovaném hliníku. Koncové kryty z
 èerného ocelového plechu. Rozmìry: 110x130mm 

(výška x hloubka)
- Jednokøídlový pohon: Délka 716 mm
- Volitelná délka krytu 1-kø.pohonu: do 1600mm
- Dvojkøídlový pohon: délka krytu na pøání
- Pohon s øídící jednotkou CU-ESD s možností 

propojení manuálních a automatických 
aktivaèních jednotek

- "PUSH AND GO" - pokud se na dveøe jemnì 
manuálnì zatlaèí v zavøené pozici, otevøou se;
motor vypomáhá pøídavnou silou, jsou-li dveøe 
otevírány ruènì

Pøíslušenství a doplòky
      

- Externí jednotka EXU-SI - používá se, jsou-li 
vyžadovány další funkce, napø. elektromechanický 
zámek, programový pøepínaè, nouzová baterie, 
otevøeno/zavøeno - funkce s dohledem (ovládá se 
"natvrdo" bez ohledu na bezpeènostní prvky), 
klíèové otevírání a vnìjší impulsy

- Externí jednotka EXU-SA - Má vstupy jak pro 
monitorované tak i pro nemonitorované senzory - 
impulsní a bezpeènostní.
Zaèlenìno je také výstupní relé pro chybové hlášení 
a indikaci stavu dveøí. 

- Synchronizaèní kabel - používá se u dvoukøídlových 
dveøí k zajištìní zavíracího sledu

- Zaøízení proti sevøení prstù
- Manuální a automatické aktivaèní jednotky
- Impulsní a presenèní senzory
- Programové pøepínaèe
- Monitorovaná záložní baterie: 24VDC 1200mA
- Napájení elektrozámku: 12VDC max. 500 mA nebo 

24 VDC max. 250 mA

Pohon SPEDOS EMSW EMO pro otoèné dveøe
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Prodlužovací segment høídele dovoluje, aby byl pohon 
pøichycen výše na stìnu nebo rameno níže na dveøní køídlo. 

 RAMENOVÝ SYSTÉM

    

TLAÈNÝ / PUSH    Tlaèný ramenový systém, kdy motor je 
instalován na zdi na protìjší stranì otevírání.  Úhel otevøení dveøí 
lze seøídit do 110 stupòù. 

TAŽNÝ / PULL   Tažný ramenový systém, kdy pohon je instalovaný 
na zdi na stejné stranì jako je otevírání. Úhel otevøení dveøí lze 
seøídit do 110 stupòù. 

Tažný ramenový systém ST-V/H - Je používaný ve vìtrných 
podmínkách - v prùvanu.
Úhel otevøení dveøí lze seøídit do 90 stupòù. 

MODELY

      -     jednokøídlový pohon - jeden pohon pod krytem;
      -     dvoukøídlový pohon - dva pohony pod spoleèným 

krytem pøíslušné délky pro soubìžný provoz dvou
dveøních køídel. 

Technická data

      - Zdroj: 100-240 V AC, +10/-15%, 50 /60 Hz
- Pøíkon: max. 75 W
- Napìtí pro pøíslušenství: 24 V DC  max.400 mA
- Vnitøní pojistky: 2xT6,3AH 250 V
- Šíøka dveøního køídla: max. 1200mm
- Doporuèená váha dveøního køídla: max. 90kg
- Úhel otevírání: 80-110 stupòù
- Pøesah pohonu vùèi køídlu: 

Tlaèný systém 0-100mm (300mm s delší 
teleskopickou èástí), Tažný systém 0-130mm

- Doba otevírání a zavírání - variabilní od 3-6 sec.
- Doba otevøení: 1,5-30 sec.
- Teplota okolí: -20 až +45 stupòù C
- Relativní vlhkost (nekondenzovaná): max. 85%
- Krytí: IP20 

Certifikace

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

Všestranný a spolehlivý pohon pro otoèné dveøe

Elektrický pohon SPEDOS EMSW - EMO byl navržen jako zaøízení s nízkou spotøebou energie s možností pøipojení rùzných 

inteligentních funkcí na podporu bezpeènosti a komfortu provozu pro vìtšinu druhù otoèných dveøí. Pohony lze montovat buï 

tlaèným nebo tažným ramenovým systémem. Jsou vhodné pro otoèné jednokøídlové i dvoukøídlové dveøe. 
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