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Elektro-hydraulický pohon   k otoèným automatickým dveøímSPEDOS EMSW

AUTOMATICKÉ DVEØEAUTOMATICKÉ DVEØE



Spolehlivý a silný
Pohon EMSW byl vyvinut k zvládnutí tvrdých, obtížných 
podmínek. Dveøe mohou zùstat trvale otevøeny užitím 
programového pøepínaèe. Elektronika a motor jsou diskrétnì 
ukryty v elegantním krytu. 

Design
Kompaktní EMSW je dodáván pro rùzné typy dveøí dle 
požadavkù zákazníkù. Pohon pracuje elektro-hydraulicky. 
Otevírá motor, zavírá pružina. Otevírací a zavírací rychlost 
lze nastavit individuálnì. Motor, olejové èerpadlo, 
hydraulická èást a øídící jednotka tvoøí kompaktní celek, 
umístìnou pod kryt. 
Pohon je pøipojen ke dveønímu køídlu tažným nebo tlaèným 
ramenovým systémem. 

 MODELY
      -     EMSW  pro jednokøídlové dveøe - jeden pohon pod

krytem standardní délky;

- EMSW-Special pro jednokøídlové dveøe - jeden pohon 
pod krytem volitelné délky;

- EMSW2  pro dvoukøídlové dveøe - dva pohony pod 
spoleèným krytem pøíslušné délky pro soubìžný 
provoz dvou dveøních køídel. 

RAMENOVÝ SYSTÉM

    

TLAÈNÝ / PUSH  Tlaèný ramenový systém, kdy motor je 
instalován na zdi na protìjší stranì otoèných dveøí.  Úhel otevøení 
dveøí lze seøídit do 120 stupòù. 

TAŽNÝ / PULL   Tažný ramenový systém, kdy pohon je 
instalovaný na zdi na stejné stranì jako otoèné dveøe. Úhel 
otevøení dveøí lze seøídit do 120 stupòù. 

Standardní vybavení
     - Kryt v èirém eloxovaném hliníku
     - Koncové kryty ze støíbrného ocelového plechu. 
     - Rozmìry krytu: 110x110mm (výška x hloubka)

- Jednokøídlový pohon: Délka 716 mm
- Volitelná délka krytu 1-kø.pohonu: do 1800mm
- Dvojkøídlový pohon: délka krytu na pøání

     - Pohon s øídící jednotkou CSDB s možností propojení
             manuálních a automatických aktivaèních jednotek
     - Programový pøepínaè PS-3A 
     - Elektrických doraz
     - Koncové kryty z èerného ocelového plechu 
     - Teleskopické prodlužovací rameno (jen pro tlaèný  
             systém)

- "PUSH AND GO" pokud se na dveøe jemnì manuál- 
   nì zatlaèí v zavøené pozici, otevøou se;

motor vypomáhá pøídavnou silou, jsou-li dveøe 
otevírány ruènì

- Prodlužovací høídel
- Støíbrný / Èerný S AS-F PUSH/PULL ramenový 

systém. 

Pøíslušenství
      - Škála manuálních a automatických aktivaèních
             jednotek

- Impulsní a presenèní senzory
- Ramenový doraz

Technická data
      - zdroj: 230 V AC 50 Hz

- hmotnost pohonu: 11,5 kg
- napìtí pro pøíslušenství: 13-20 V DC / 24 V DC
- pøíkon: max. 230 W
- teplota okolí: -15 až +50 stupòù C
- doporuèená maximální velikost dveøního køídla: 

váha 250 kg pro šíøku 1600mm

Všestranný a spolehlivý pohon pro otoèné dveøe

EMSW elektro-hydraulický pohon je navržen pro široké použití. Je vhodný pro témìø všechny druhy exteriérových i interiérových 

otoèných dveøí. Pohony lze montovat jak tlaèným tak i tažným systémem. Jsou vhodné pro otoèné jednokøídlové i dvoukøídlové 

dveøe. EMSW pohony jsou vhodné také do vstupù pro osoby s pohybovou indispozicí, peèovatelské domy, nemocnièní chodby,  

kde jsou kladeny vysoké požadavky na pružný provoz a spolehlivost zaøízení. Stejné je to v obchodních domech, bankách, 

hotelích a dalších objektech s velkou hustotou provozu a obtížnými  provozními podmínkami. 

Certifikace

Výrobky se vyrábìjí podle harmonizovaných norem EU
a jsou bezpeèné èlovìku i životnímu prostøedí.
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Prodlužovací segment høídele dovoluje, aby byl pohon 
pøichycen výše na stìnu nebo rameno níže na dveøní køídlo. 
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