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A1400 AIR RD 
POSUVNÉ DVEŘE

A1000 AUTOMATICKÝ SYSTÉM 
S INTEGROVANÝM APN

SF1400 SKLÁDACÍ 
DVEŘE

AIRSLIDE VSTUP S INTEGROVA-
NOU VZDUCHOVOU CLONOU

A1000 AUTOMATICKÝ SYSTÉM 
S BEZRÁMOVÝMI KŘÍDLY

A1400 AIR RD T2 
VSTUP S AIRSLIDE
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Představení společnosti ADAVSYS
Společnost ADAVSYS působí na českém trhu od roku 2006. Jsme velkoobchod a nabízíme veškeré pohony italského 
výrobce FAAC pro vratovou, bránovou a dveřní techniku.

Dále nabízíme parkovací a závoro-
vé systémy, kontrolovaný průchod 
a všechny typy ovládání pro zmí-
něná zařízení. V loňském roce 
jsme se stali výhradním dovozcem 
produktů FAAC pro Českou a Slo-
venskou republiku. Neméně důle-
žitou činností firmy je výroba 
a prodej automatických dveří. 
Dodáváme nejen pohyblivá křídla,
ale i celé stěny,  a to i v protipo-
žárním provedení.

Spolupracujeme s JCM 
TECHNOLOGIES, S. A., jejichž 
výrobky máme rovněž v nabídce. 
Hlavním oborem této společnosti 
je vývoj bezdrátového ovládání 
vrat, bran a dveří, unikátních 
bezpečnostních prvků 
a přístupových systémů. 

Další aktivitou je distribuce 
produktů firmy VIMAR Group, 
která nám dodává videotelefony 
s jednoduchou instalací 
a vysokým komfortem ovládání 
pro rodinné domy.

Sídlíme v Praze, technické zázemí, sklad a výroba automatických dveří se nachází v Liberci. Na obou pobočkách 
jsou moderní prostory pro technická a marketingová školení. Součástí školícího centra v Praze je perfektně vybavený 
showroom. 

Obchodní zastoupení pro Slovenskou republiku se nachazí v Bratislavě. Na všech pobočkách jsou moderní prostory 
pro technická a marketingová školení. Součástí těchto prostor jsou perfektně a moderně vybavené showroomy.

faac.cz / faac.sk automatky.cz faac-sloupy.cz faac-zavory.cz
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Zákaznický servis
Jsme tým proškolených specialistů a díky tomu nabízíme bezkonkurenčně nejlepší servis ve svém oboru. Staráme 
se o naše zákazníky, kteří nás vyhledávají s běžnými dotazy či prosbami o vyřešení problému, ať už se jedná o tech-
nicky specifické požadavky, nebo jen rady. Jsme vždy k dispozici osobně na našich pobočkách, na mobilních linkách 
a e-mailech. Na našem webu naleznete všechny kontakty na technickou podporu, kancelář i obchodní manažery, 
kteří vám poskytnou potřebné informace. Spokojenost našich zákazníků je pro nás prioritou, proto si zakládáme 
na perfektně provedené práci a za každou zpětnou vazbu jsme rádi.

Služby
Pohony pro křídlové a posuvné brány
Pohony pro sekční a výklopná vrata
Závory
Automatické dveře
Parkovací systémy
Přístupové systémy
Všechny typy ovládání
Bezplatná školení

Produkty FAAC
Nabízíme k okamžitému dodání přes 300 produktů značky FAAC, přes 1000 položek na skladech v Praze, Liberci 
a Bratislavě s dodáním spediční službou do 24 hodin po celé ČR a SR. Jsme velkoobchodní firma, nekonkurujeme 
našim prodejcům a koncové zákazníky odkazujeme na naše distributory, kteří působí v místě jejich bydliště.

Realizace
Mezi hlavní reference patří instalace dopravních sloupů před prezidentským palácem na Hodžově náměstí 
v Bratislavě a u autosalonu BMW v Praze, instalace automatických závor na letišti v Ostravě Mošnově 
a u autosalonu Porsche Praha Prosek.

Bratislava Letiště Mošnov BMW Prosek Porsche Prosek
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SAFE & GREEN
Symboly inovace

SafeZone.
Vše je snadnější, vše je bezpečnější.

Logem SafeZone označuje FAAC systémy vhodné pro instalace dle požadavku bezpečnostního nařízení platné 
Evropské direktivy pro strojní zařízení 2006/42/EC.

SafeZone jsou FAAC systémy, které  používají nové řídící jednotky, které umožňují nejen instalaci plně kompatibilních 
systémů, ale i modernizaci stávajících zařízení FAAC tak, aby odpovídaly nejnovějším standardům bez výměny celého 
systému jako takového.

Právě automatické systémy A1000, A1400 Air a A1400 Air RD jsou v souladu s novou Evropskou normou EN16005 
a jejími ustanoveními o bezpečnosti při používání. Speciálně model A1400 Air RD je certifikován TüV jako automa-
tický systém vhodný pro únikové cesty.

Stejně jako testování dobře známé bezpečnosti při pohybu křídla a díky precizním enkodérům, dodal FAAC novou 
funkci, tzv. nízkoenergetický pohyb (pohyb při nízké úrovni kinetické energie, který není normou EN16005 uvažován 
jako nebezpečný i v případě náhodného nárazu) a novou produktovou řadu monitorovaných čidel FAAC.
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SAFE & GREEN je návrh nových cílů ve světe pohonů bran od společnosti FAAC.
FAAC uvádí nové řešení a efektivně odpovídá na důležitá témata:

• bezpečnost automatických systémů ve shodě s požadavky platných Evropských norem;
• snížení spotřeby elektrické energie pro omezení dopadu na životní prostředí a úspory pro koncového uživatele. 

GreenTech.
Nejpřirozenější volba úspory energie.

Logem GreenTech FAAC označuje systémy a zařízení, která kombinují poslední generaci elektronických řídících jedno-
tek a mechanických inovací, včetně patentovaných řešení, umožňujících zásadní snížení spotřeby energie na fungují-
cích instalacích jako např.:

• použití spínaných zdrojů s vysokou účinností namísto tradičních toroidních transformátorů na řídících jednotkách;
• systémy optimalizující časy otevírání a zavírání (Energy Saving) pro automatické dveře;
• řídící jednotky umožnující přepnout se do režimu „stand-by“ a snížit tak odběr v případě, že systém není používán;

Cílem je zvýšit šetrnost k životnímu prostředí a dosáhnout na hmatatelné výhody pro uživatele s kvantifikovatelnými 
úsporami při provozu automatického systému. Výše zmíněného je dosaženo bez ohrožení úrovně vysokého výkonu 
automatických systémů FAAC.

         Všechny automatické systémy SafeZone 
a GreenTech jsou označeny vlastním 
logem.         

PŘÍKLAD KATALOGOVÉHO LISTU
Seznam produktů nebo kombinací 
produktů, které umožňují označení 
automatického systému jako SafeZone 
a / nebo GreenTech.
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         Kvalita má 
svá pravidla.         
 

 

         Výkon, spolehlivost a cena jsou základní 
požadavky na každý produkt FAAC.    
Pro udržení stálé úrovně kvality, která vždy 
charakterizovala naše produkty, FAAC neustá-
le investuje do technologií, pokročilých výrob-
ních metod a organizace. Každá osoba v naší
společnosti je angažována v respektování kor-
porátních politik a hodnot na denní bázi, a do
zlepšování každé aktivity uvnitř skupiny FAAC.

    Certifikace je stejně důležitá jako inovace.    
FAAC a certifikace jdou ruku v ruce. FAAC 
podléhá certifikaci Quality Management 
System UNI EN ISO 9001:2008.

Nejdůležitější certifikace je naše DNA.
Naše obchodní značka, patenty a certifikace 
dokazují shodu s unikátní obchodní filozofií, 
kterou jsme vždy považovali za nejdůležitější 
certifikaci ze všech. Přetrvávající závazek 
kvality dílů a produktů, pečlivě vybraných 
dodavatelů a svědomité kontroly kvality 
výrobního procesu, vytvořil ze společnosti 
FAAC od roku 1965 světovou značku, známou 
vysoce kvalitními a spolehlivými výrobky ve 
shodě s normami a vysokou bezpečností pro 
uživatele.     

   

   

    
   

 

 

   

         Inovace krok za krokem         
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Elektronická řídící jednotka kompatibilní s exter-
ními moduly, která umožňuje dálkovou správu 
automatiky. Pokud je tato řídící jednotka dodá-
vána standardně, je produkt označen tímto 
logem.

 

 

         Automatické dveře vybavené zařízením, které 
určuje směr pohybu, posuzuje záměr osoby projít 
dveřmi a používá tato data k optimalizaci doby 
otevření a zavření a zabraňuje tak zbytečné ztrátě 
vzduchu uvnitř místnosti nebo budovy.         
 

 

         Mikrovlnné čidlo         

 

 

         Infračervené čidlo         

 

 

Čidlo s dvojitou technologií

 

 

         Bezkontaktní tlačítko         

 

 

Fotobuňky
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         Průvodce katalogem         

 

 

 

       

Technické 
informace              

       Výhody 
produktu       

       Modely 
produktové 
řady       

Seznam standardů a technologií, 
kterými produkt disponuje.

       Seznam zahrnutých 
produktů       

 

 

   

         Symboly určující pole užití produktu.         
 

 

 
 

   

    
   

 

 

    
   

 

 

    
   

   

   

         Kanceláře         

 

 

         Letiště         

 

 

         Nemocnice 
a pečovatelská zařízení         
   

  

   

    
   

 

 

    
   

 

 

    
   

   

   

         Hotely a rezidence         

 

 

         Obchodní centra         

 

 

         Lékárny         

   

  

   

    
   

 

 

    
   

 

 

    
   

   

   

         Restaurace         

 

 

         Banky         

 

 

         Sterilní prostředí         

   

 
 

   

   

       Produkt je SAFE & GREEN.       

Symboly 
označující 
použití výrobku              

Produktová 
rodina
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AUTOMATICKÝ SYSTÉM PRO POSUVNÉ DVEŘE 
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FAAC.CZ / FAAC.SK / AUTOMATKY.CZ     

Rejstřík

Tiskové chyby vyhrazeny.



9Ceny uvedené v tomto ceníku jsou bez DPH. 

Chytré myšlenky mění svět.
http://faac.ec/faactour

FAAC (zkratka výrobce automatických systémů otevírání) byl založen v roce 1965 ve městě Zola Predosa v oblasti 
Bologna. Název FAAC se díky kvalitě své hydraulické technologie stal synonymem pro automatizaci bran po celém 
světě.

Závazek vytvářet inovativní produkty, stále lepší funkční aplikace, pokračoval v dalších letech, kdy vývoj hydraulické 
technologie vedl k bezkonkurenční délce provozuschopnosti produktů celosvětově.

Ve stejné době si FAAC uvědomuje důležitost a potenciál mikroprocesorových elektronických řídících jednotek a jejich 
miniaturizaci do přenosných ovladačů.

Výsledek výzkumu na neprobádané půdě je na očích všech: mezi lety 1990 až 2007 FAAC registroval 42 mezinárodních 
patentů týkajících se řešení vlastních návrhů. Od této doby FAAC znatelně rozšířil svoji produktovou řadu. Nyní, díky
zkušenostem a kvalitě získané během dob minulých, FAAC nabízí nejen privátní produkty, jenž FAAC udělaly celosvě-
tově známým, ale také speciální řešení pro automatizaci systémů řízení přístupu určených pro komerční sféru jako 
např.: automatické posuvné a otočné dveře, parkovací systémy a automatické závory, automatizace pro sekční 
a výklopná vrata a výsuvné sloupy.

1910 lidí zaměstnaných na 5-ti kontinentech, 18 výrobních závodů v 15-ti zemích, 32 obchodních společností 
ve 24-ti zemích, síť ve více než 80-ti zemích se zastoupením oficiálními distributory. Toto jsou čísla vůdce trhu bran 
a vrat, jedné z nejdůležitějších společností evropského průmyslového odvětví.

AUTOMATICKÉ DVEŘE PARKOVACÍ A VSTUPNÍ SYSTÉMYAUTOMATICKÉ POHONY A ZÁVORY VÝSUVNÉ SLOUPY
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               AUTOMATICKÉ SYSTÉMY PRO POSUVNÉ DVEŘE         

 

 

    

   

         Obsah         

A1000 Compact NOVINKA  str. 12

A1400 Air NOVINKA  str. 16
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      Typ instalace

 

 
  

 

 

   

  

 
    

 

   

   

         Spolehlivost výrobků je zajištěna pečlivou volbou použitých materiálů a 100% testováním výroby.         

Zde přichází budoucnost.
A1400 Air je první automatický systém pro posuvné dveře, který byl navržen tak, aby splňoval 
požadavky trhu a zároveň chránil naše životní prostředí. A1400 Air je prvním automatickým systémem, 
který respektuje naší planetu.

Díky inovativnímu zařízení pro úsporu energie identifikuje cestu pro pěší a dokonale optimalizuje časy 
otevírání a zavírání čímž zabraňuje zbytečnému rozptýlení vzduchu, a to i v případě křížového provozu. 
Toto zařízení umožňuje šetřit energii a optimalizovat teplotu náhlé změny uvnitř místnosti a poblíž 
dveří.

A to vše v naprostém bezpečí.

A1400 Air je automatický systém, který lze přizpůsobit a nastavit dle technických a architektonických 
požadavků zákazníka. Nejlepšího technického a architektonického řešení lze dosáhnout dvěma 
odlišnými kryty, exkluzivními systémy uchycení křídel a různými profily.

MADE IN ITALY

       Model              Velikost průchodu              Hmotnost              Dostupné verze       

       A1000 Compact              700 - 3000 mm              110 / 70 + 70 kg              standardní       

       A1400 Air              700 - 3000 mm              200 / 120 + 120 kg              standardní, samonosné       

       A1400 Air T              1100 - 4000 mm              110 + 110 / 4× 60 kg              teleskopické, samonosné       

       A1400 Air DM              800 - 3000 mm              250 / 180 + 180 kg              se dvěma motory       

       Podrobné informace naleznete v následující kapitole       
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         Automatické systémy 
pro posuvné dveře         

 

 

   

 

    
   

    
   

    
   

    
   

 

 

 

 

    
   

    
   

    
   

 

   

 

  

 

 

    

   

 

         Velikost průchodu         

         700 - 3000 mm         
  

 

 

 

    

   

 

         Maximální hmotnost křídla         

         110 - 2× 70 kg         
  

   

   

         A1000 Compact         
 

 

         Automatický pohon pro posuvné 
dveře         
 

 

    
   

 

 

•          Díky svým malým rozměrům jsou A1000 Compact vhodné pro každý architektonický objekt 
i v případě velmi malých prostor.

• A1000 Compact je taktéž vhodný pro jednokřídlé posuvné dveře vážící až 110 kg i pro dvoukřídlé 
posuvné dveře vážící až 70 + 70 kg.         

   

 

 

 

 

   

 

    
   

    
   

 

 

 

 

  

 

   

      

   

 

    
   

EN16005
    

   

 

   

 

 

 

         TECHNICKÁ SPECIFIKACE         
 

       Model              A1000 Compact       

       Napájení              110-120 V~ / 220-240 V~ - 50/60 Hz       

       Příkon              100 W       

       Frekvence použití              100%       

       Elektromotor              elektromotor napájen 36 V  s enkodérem       

       Maximální zatížení příslušenstvím              1A - 24V        

       Typ přenosu síly              pomocí elektrovodivého ozubeného řemenu       

       Čas otevření křídla              5 - 70 cm/s (jednokřídlé) - 10 - 140 cm/s (dvoukřídlé)       

       Čas zavření křídla              5 - 70 cm/s (jednokřídlé) - 10 - 140 cm/s (dvoukřídlé)       

       Částečné otevření              5 - 95 % celkového otevření       

       Pauza              0 - 30 s nebo funkce Energy Saving       

       Noční pauza              0 - 240 s       

       Enkodér              standardní       

       Monitoring bezpečnostních senzorů (EN16005)              standardní (může být deaktivováno)       

       Nízkoenergetický provoz (EN16005)              standardní (může být deaktivováno)       

       Provozní teplota              -20 °C až +55 °C       

       Třída krytí              IP 23 (pouze pro interiérové využití)       

       V souladu s normami       
       EN 16005; EN 13489-1 Pl “c” ; EN 13489-2; EN 60335-1; EN 60335-2; EN ISO 12100;

EN 61000-6-2; EN 61000-6-3       

NOVINKA
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         MODELY TÉTO ŘADY         

       Model              Verze              Velikost průchodu              Maximální hmotnost křídla       
       Samonosné 

(délka hlavové části)               

       A1000 Compact              jednokřídlá              700 - 3000 mm              110 kg              ne       

       A1000 Compact 2              dvoukřídlá              800 - 3000 mm              70 + 70 kg              ne       

 

   

 

 

   

 

KOMPLETNÍ A1000 COMPACT AUTOMATICKÝ SYSTÉM SE SKLÁDÁ Z NÁSLEDUJÍCÍCH KOMPONENTŮ:
         ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA E1400    
•           Mikroprocesorová řídící

jednotka E1400 se 
zabudovaným blokem motoru 
a řídícími deskami baterií a 
fotobuněk.

• 230 V~ spínaný zdroj.
• Specifické, barevné a 

odnímatelné svorkovnice.
• Programování základních 

funkcí: automatický, noc, 
otevřeno, jednosměrný, 
částečný, manuální.

• Automatické úpravy:
- definice otevřené a zavřené 
pozice
- výběr optimální rychlosti,
zrychlení a zpomalení
- monitorování snímačů 
v souladu s EN16005
- bezpečnostní zařízení proti 
přivření v souladu s EN16005
- možnost nastavení rychlosti 
přímo na desce (bez pomoci 
externích programátoru).

• Funkce reset.
• 2 konfigurovatelné výstupy.
• 2 konfigurovatelné vstupy.
• 2 konfigurovatelné nouzové
• vstupy.
• 2 programovatelné 

monitorované vstupy 
bezpečnostních čidel 
(EN16005).

• Funkce “gongu”.
• Funkce “stropního světla”.
• Funkce okamžitého zavření.
• LCD displej pro zobrazení 

stavu dveří, diagnostik poruch 
a programování.

• 3 tlačítka pro základní 
programování:
- počet křídel
- pauza
- noční pauza

- rychlost otevření a zavření
- úspora energie
- otevírací a zavírací síla
- doba přítlaku
- programování vnitřních 
a vnějších senzoru
- nouzová konfigurace.

• 3 tlačítka pro pokročilé 
programování:
- řízení monitorovaných 
senzoru
- konfigurace vstupu
- funkce pro lékárny
- blokace motoru
- monitoring zámku motoru
- zpoždění deaktivace 
vnitřního senzoru v nočním 
režimu
- konfigurace výstupu.

• Aktualizace firmwaru a 
stahování / nahrávání 
některých informací 
(konfigurace, časovače, 
soubory protokolu) 
prostřednictvím USB portu.    

     

         

NOSNÝ PROFIL    
•           V eloxované úpravě, s dráž-

kou pro nastavení výšky 
a šířky.

• Rozměry 100 × 150 mm (v × š).
• Kluzná dráha integrovaná 

do profilu.            
     

ČELNÍ KRYT             
•           Dostupný v přírodním hliníku 

nebo v eloxované úpravě 
o výšce 100 mm a ve tvaru 
“L”.

• Bezpečnostní padák, který 
spojuje kryt s nosným 
profilem tak, aby nedošlo 
k jeho pádu.

• Vykrojení krytu pro 
přizpůsobení křídel různé síly 
(max. 60 mm).

• Integrovaný anti-vibrační 
plastový profil v místě 
kontaktu nosného profilu 
a krytu.

• Umožňuje uzamčení v ote-
vřené pozici při údržbě.            

     

         

POHONNÁ JEDNOTKA A1000 
COMPACT OBSAHUJE:    
•           Převodový motor napájený 

24 Vdc s optickým 
enkodérem.

• Řídící jednotku E100.
• Napínací kladku s nastavo-

vacím šroubem pro napínání 
řemenu.

• Elektrovodivý převodový 
řemen.

• 2 vozíky (jednokřídlé A1000 
Compact) nebo 4 vozíky 
(dvoukřídlé A1000 Compact 2).

• Spínaný napájecí zdroj pro 
nízkou spotřebu (GreenTech).    

     

         POJEZDOVÉ VOZÍKY    
•           Tvarovaná hliníková 

konstrukce.
• Dvě kolečka s ložisky 

vyrobená z polyamidu.
• Nylonové kolečko s ložisky 

pro ochranu před vysazením 
křídla.

• Nastavení výšky vozíku 
± 7,5 mm.

• Profil spojující křídla 
v eloxované úpravě.

• Kartáč pro čištění dráhy 
kolejnice.         
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Automatické systémy 
pro posuvné dveře

      

         A1000 Compact         
   

 

 

 

 

         PŘÍSLUŠENSTVÍ         

 

    
    

       XB LOCK bistabilní 
zámek motoru A1000 
s táhlem       

•          Zámek je spojen přímo s hřídelí motoru a garantuje mechanické zajištění dveří v libovolné poloze.
• Ovládání pomocí vnitřního uvolňovacího táhla s možností externího uvolnění.
• Vnější odblokování umožňuje otevřít dveře v případě nouze.
• Řízení zámku motoru integrované do řídící jednotky.
• Systém pracuje mechanicky na bloku motoru a odešle příkaz otevírání řídící jednotce.
• Pokud je instalován záložní zdroj, uvolňovací systém řídí dveře i v případě výpadku proudu.
• V běžném provozu je zámek motoru aktivní pouze ve funkci noc.
• Pro specifické požadavky může zámek motoru pracovat také v režimu jednosměrný, automatický a částečný. 

Navíc s funkcí částečného otevření je zámek motoru aktivní s uzavřenými i otevřenými křídly.
• Stačí pouze jen jeden zámek motoru pro jednokřídlé i dvoukřídlé instalace         .

  

 
  
  
    

         >>         

Přírodní hliníkový 
uzavírací profil (3 m)

       105272                            105273                     

       Eloxovaný hliníkový 
uzavírací profil (3 m)       

•          Bez napájení je provoz automatických dveří zajištěn po dobu 30 minut.
• Řízení dobíjení a stavu nabití baterií je integrováno do jednotky.
• Automatický test stavu baterie a upozornění na vybití baterie s možností přenosu na vzdálené místo.
• Nastavení provozu:

- pouze otevírání
- pouze zavírání
- nepřetržitý provoz (s možností volby poslední operace před spuštěním)         .

       103331                     

       Záložní zdroj s jednot-
kou pro kontrolu 
nabíjení       

    

•        Magnetické zařízení pro ovládání správné funkce zámku a ověření, že křídlo je uzamčeno v zavřené pozici.
• V případě selhání zámku se na klávesnici a ovládací desce objeví chybové hlášení.
• Nastavení pro dálkové zapnutí výstražného světla nebo akustického signálu v případě, že křídla nejsou v uzavřené poloze         .

       103330                     

Kontrola polohy křídla 
a uzamčení dveří              

XM LOCK monostabilní 
zámek motoru A1000              
       105024                     

•          Zámek je spojen přímo s hřídelí motoru a garantuje mechanické zajištění dveří v libovolné poloze. 
Stačí pouze jen jeden zámek motoru pro jednokřídlé i dvoukřídlé instalace.

• Pokud dojde k výpadku proudu a není zde instalován záložní zdroj, zámek se automaticky otevře a umožní pohybovat dveřmi 
manuálně.

• Řízení zámku motoru integrované do řídící jednotky.
• V běžném provozu je zámek motoru aktivní pouze ve funkci noc.
• Pro specifické požadavky může zámek motoru pracovat také v režimu noc a otevřeno, noc, otevřeno a vypnutí. 

Navíc s funkcí částečného otevření je zámek motoru aktivní s uzavřenými i otevřenými křídly.         

       105124                     
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         KLÁVESNICE / VOLIČE FUNKCÍ         

  
 

 

 

 

         PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BEZRÁMOVÁ KŘÍDLA (VYJMA TELESKOPICKÝCH VERZÍ)         

 

    
   

       Profil pro bezrámová 
křídla       

    
   

       Pár plastových 
vodících kamenů pro 
bezrámová křídla       

       Popis              Úprava              Délka              Objednací číslo       

Hliníkový profil pro bezrámová křídla 
(tenký 10-11 mm)

       přírodní       
       1 m              390710       

       3 m              390712       

       eloxovaný       
       1 m              390713       

       3 m              390715       

       Pár plastových vodících kamenů              -              každý 120 mm              722189       

 
 

 

 

   

 

POZNÁMKY                  
                      Standardně dodáváno s A1000 Compact         

 

   

 
    

         BEZPEČNOSTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ         

XDT1 kombinovaný 
radar s aktivní infra-
červenou bezpečnost-
ní clonou a jednosměr-
nou mikrovlnnou 
detekcí pohybu              

       105108                            105114                     

DALŠÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ

Klávesnice
strana 26

Bezpečnostní zařízení
strana 42

Radary a čidla
strana 38

Pulzní generátory
strana 35

       XV1 kombinovaný radar 
s aktivní infračervenou 
bezpečnostní clonou a 
jednosměrnou detekcí 
pohybu       

       SDK EVO klávesnice       

       790019                     

       LK EVO volič funkcí       

       790024                     
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         Automatické systémy 
pro posuvné dveře         

 

 

   

 

    
   

    
   

    
   

    
   

 

 

 

 

    
   

    
   

    
   

 

   

 

 

    
   

NOVINKA
 

 

 

    

   

 

         Velikost průchodu         

standardní verze
         700 - 3000 mm
teleskopická verze
1100 - 4000 mm
DM verze
800 - 3000 mm          

 

 

 

 

 

    

   

 

         Maximální hmotnost křídla         
 

 

   

   

         A1400 Air         
 

 

         Automatický pohon pro posuvné 
dveře         
 

 

    
   

 

 

•          Automatický systém FAAC A1400 Air je určen pro automatizaci vstupů v souladu s Evropskou 
normou EN16005. Ve skutečnosti je schopen splnit nejpřísnější bezpečnostní normy podle 
EN13489-1 Pl “c”.

• Díky inovativnímu zařízení pro úsporu energie identifikuje cestu pro pěší a perfektně optimalizuje 
časy otevírání a zavírání, čímž zabraňuje zbytečnému rozptýlení vzduchu, a to i v případě křížového 
provozu.         

   

 

 

 

 

   

 

    
   

    
   

 

 

 

 

  

 

   

   

    
   

   

   

 

    
   

    
   

EN16005
    

   

 

   

 

 

 

         TECHNICKÁ SPECIFIKACE         
 

       Model              A1400 Air       

       Napájení              220-240 V~ - 50/60 Hz       

       Příkon              140 W       

       Frekvence použití              100 %       

       Maximální síla křídla              65 mm       

       Elektromotor              elektromotor napájen 36 V  s enkodérem       

       Maximální zatížení příslušenstvím              1 A - 24 V        

       Typ přenosu síly              pomocí elektrovodivého ozubeného řemenu       

       Čas otevření křídla              10 - 75 cm/s (jednokřídlé) - 20 - 150 cm/s (dvoukřídlé)       

       Čas zavření křídla              10 - 75 cm/s (jednokřídlé) - 20 - 150 cm/s (dvoukřídlé)       

       Částečné otevření              5 - 95 % celkového otevření       

       Pauza              0 - 30 s nebo funkce Energy Saving       

       Noční pauza              0 - 240 s       

       Enkodér              standardní       

       Monitoring bezpečnostních senzorů (EN16005)              standardní (může být deaktivováno)       

       Nízkoenergetický provoz (EN16005)              standardní (může být deaktivováno)       

       Provozní teplota              -20 °C - +55 °C       

       Třída krytí              IP 23 (pouze pro interiérové využití)       

       V souladu s normami       
       EN 16005; EN 13489-1 Pl "c" ; EN 13489-2; EN 60335-1; EN 60335-2; EN ISO 12100; 

EN 61000-6-2; EN 61000-6-3       

standardní verze
200 - 2× 110 kg
teleskopická verze
2× 120 - 4× 60 kg
DM verze
250 - 2× 180 kg
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         MODELY TÉTO ŘADY         

       Model              Verze              Velikost průchodu              Maximální hmotnost křídla              Samonosné       

       A1400 Air 1              jednokřídlá              700 - 3000 mm              200 kg              ne       

       A1400 Air 2              dvoukřídlá              800 - 3000 mm              120 + 120 kg              ne       

       A1400 Air A 1              jednokřídlá              700 - 3000 mm              200 kg              ano       

       A1400 Air A 2              dvoukřídlá              800 - 3000 mm              120 + 120 kg              ano       

       A1400 Air DM 1              jednokřídlá              800 - 3000 mm              250 kg              ne       

       A1400 Air DM 2              dvoukřídlá              900 - 3000 mm              180 + 180 kg              ne       

       A1400 Air T 2              jednokřídlá teleskopická              1100 - 3000 mm              110 + 110 kg              ne       

       A1400 Air T 4              dvoukřídlá teleskopická              1400 - 4000 mm              60 + 60 + 60 + 60 kg              ne       

       A1400 Air A T 2              jednokřídlá teleskopická              1100 - 3000  mm             110 + 110 kg              ano       

       A1400 Air A T 4              dvoukřídlá teleskopická              1400 - 4000 mm              60 + 60 + 60 + 60 kg              ano       

 

   

 

 

   

 

         KOMPLETNÍ A1400 AIR AUTOMATICKÝ SYSTÉM SE SKLÁDÁ Z NÁSLEDUJÍCÍCH KOMPONENTŮ:         

         ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA E1400    
•           Mikroprocesorová řídící

jednotka E1400 se zabudova-
ným blokem motoru a řídícími 
deskami baterií a fotobuněk.

• 230 V~ spínaný zdroj.
• Specifické, barevné a odní-

matelné svorkovnice.
• Programování základních 

funkcí: automatický, noc, 
otevřeno, jednosměrný, 
částečný, manuální.

• Automatické úpravy:
- definice otevřené a zavřené 
pozice
- výběr optimální rychlosti, 
zrychlení a zpomalení
- monitorování snímačů 
v souladu s EN16005
- bezpečnostní zařízení proti 
přivření v souladu s EN16005
- možnost nastavení rychlosti 
přímo na desce (bez pomoci 
externích programátorů).

• Funkce reset.
• 2 konfigurovatelné výstupy.
• 2 konfigurovatelné vstupy.
• 2 konfigurovatelné nouzové 

vstupy.
• 2 programovatelné 

monitorované vstupy 
bezpečnostních čidel 
(EN16005).

• Funkce “gongu”.
• Funkce “stropního světla”.
• Funkce okamžitého zavření.
• LCD displej pro zobrazení 

stavu dveří, diagnostik poruch 
a programování.

• 3 tlačítka pro základní 
programování:
- počet křídel
- pauza
- noční pauza
- rychlost otevření a zavření
- úspora energie
- otevírací a zavírací síla
- doba přítlaku

- programování vnitřních 
a vnějších senzorů
- nouzová konfigurace.

• 3 tlačítka pro pokročilé 
programování:
- řízení monitorovaných 
senzorů
- konfigurace vstupu
- funkce pro lékárny
- blokace motoru
- monitoring zámku motoru
- zpoždění deaktivace 
vnitřního senzoru v nočním 
režimu
- konfigurace výstupu.

• Aktualizace firmwaru a 
stahování / nahrávání někte-
rých informací (konfigurace, 
časovače, soubory protokolu) 
prostřednictvím USB portu.             

     

         NOSNÝ PROFIL    
•           V eloxované úpravě, s dráž-

kou pro nastavení výšky 
a šířky.

• Rozměry nosného profilu jsou 
100/140 × 166 mm (v × š).

• Kluzná dráha integrovaná do 
profilu.    

     

         ČELNÍ KRYT    
•           Dostupný v přírodním hliníku 

nebo v eloxované úpravě 
o výšce 100 nebo 140 mm a ve 
tvaru “L”.

• Bezpečnostní padák, který 
spojuje kryt s nosným profi-
lem tak, aby nedošlo k jeho 
pádu.

• Vykrojení krytu pro přizpů-
sobení křídel různé síly
(max. 60 mm).

• Integrovaný anti-vibrační 
plastový profil v místě 
kontaktu nosného profilu 
a krytu.

• Umožňuje uzamčení v ote-
vřené pozici při údržbě.          

     

         POHONNÁ JEDNOTKA A1400 
AIR OBSAHUJE:    
•           Hlavní převodový motor 

napájený 36 Vdc s optickým 
enkodérem.

• 36Vdc sekundární převodový 
motor s kladkou pro napínání 
řemenu (ve verzi s druhým 
pohonem).

• Napínací kladku s nastavo-
vacím šroubem pro napínání 
řemenu.

• Mikroprocesorovou řídící 
jednotku E1400.

• Elektrovodivý převodový 
řemen 12 mm.

• 2 vozíky (verze s jedním 
pohyblivým křídlem) nebo 
4 vozíky (verze se dvěma 
pohyblivými křídly).

• Spínaný napájecí zdroj pro 
nízkou spotřebu (GreenTech).    

     

         POHONNÁ JEDNOTKA A1400 
AIR T OBSAHUJE:    
•           Hlavní převodový motor 

napájený 36 Vdc s optickým 
enkodérem.

• Napínací kladku s nastavo-
vacím šroubem pro napínání 
řemenu.

• Mikroprocesorovou řídící 
jednotku E1400.

• Elektrovodivý převodový 
řemen 12 mm.

• 4 vozíky (verze AIR T 2) 
nebo 8 vozíků (verze AIR T 4).

• Spínaný napájecí zdroj pro 
nízkou spotřebu (GreenTech).    

     

         POJEZDOVÉ VOZÍKY    
•           Pozinkovaná ocelová 

konstrukce.
• Dvě syntetická posuvná 

kolečka s vyztuženými ložisky 
(verze DM).

• Nylonové kolečko s ložisky 
pro ochranu před vysazením 

křídla.
• Nastavení výšky vozíku 

± 7,5 mm.
• Boční nastavení ± 10 mm.
• Profil spojující křídla 

v eloxované úpravě.
• Kartáč pro čištění dráhy 

kolejnice.         
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          PŘÍSLUŠENSTVÍ         

 

    
    

       XB LOCK bistabilní 
zámek motoru A1400 
s táhlem       

       105502                     

•          Zámek je spojen přímo s hřídelí motoru a garantuje mechanické zajištění dveří v libovolné poloze.
• Ovládání pomocí vnitřního uvolňovacího táhla s možností externího uvolnění.
• Vnější odblokování umožňuje otevřít dveře v případě nouze.
• Řízení zámku motoru integrované do řídící jednotky.
• Systém pracuje mechanicky na bloku motoru a odešle příkaz otevírání řídící jednotce.
• Pokud je instalován záložní zdroj, uvolňovací systém řídí dveře i v případě výpadku proudu.
• V běžném provozu je zámek motoru aktivní pouze ve funkci noc.
• Pro specifické požadavky může zámek motoru pracovat také v režimu noc a otevřeno, noc, otevřeno a vypnutí. 

Navíc s funkcí částečného otevření je zámek motoru aktivní s uzavřenými i otevřenými křídly.
• Stačí pouze jen jeden zámek motoru pro jednokřídlé i dvoukřídlé instalace                 .

  

 

 

 

    
    

XM LOCK monostabilní 
zámek motoru A1400              

       105056                     

•          Zámek je spojen přímo s hřídelí motoru a garantuje mechanické zajištění dveří v libovolné poloze. 
Stačí pouze jen jeden zámek motoru pro jednokřídlé i dvoukřídlé instalace.

• Pokud dojde k výpadku proudu a není zde instalován záložní zdroj, zámek se automaticky otevře a umožní pohybovat dveřmi 
manuálně.

• Řízení zámku motoru integrované do řídící jednotky.
• V běžném provozu je zámek motoru aktivní pouze ve funkci noc.
• Pro specifické požadavky může zámek motoru pracovat také v režimu noc a otevřeno, noc, otevřeno a vypnutí. 

Navíc s funkcí částečného otevření je zámek motoru aktivní s uzavřenými i otevřenými křídly.         

 

 

 

 

    
   

Kontrola polohy křídla 
a uzamčení dveří

       103330                     

•          Magnetické zařízení pro ovládání správné funkce zámku a ověření, že křídlo je uzamčeno v zavřené pozici.
• V případě selhání zámku se na klávesnici a ovládací desce objeví chybové hlášení.
• Nastavení pro dálkové zapnutí výstražného světla nebo akustického signálu v případě, že křídla nejsou v uzavřené poloze.         

 

 

 

 

    
    

       Záložní zdroj s jednot-
kou pro kontrolu 
nabíjení       

       103334                     

•          Bez napájení je provoz automatických dveří zajištěn po dobu 30 minut.
• Řízení dobíjení a stavu nabití baterií je integrováno do jednotky.
• Automatický test stavu baterie a upozornění na vybití baterie s možností přenosu na vzdálené místo.
• Nastavení provozu:

- pouze otevírání
- pouze zavírání
- nepřetržitý provoz (s možností volby poslední operace před spuštěním)         .

 

   

         A1400 Air                  Automatické systémy 
pro posuvné dveře         
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         Automatické systémy 
pro posuvné dveře         

   

      

 

 

 

 

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZARÁMOVANÁ KŘÍDLA                  

 

    
    

       Profil pro křídla (3 m)               

       390991                     

    
    

       Nástavec na vozík               

       390990                     

    
   

       Spodní vodící profil 
(3 m)               

       390707                     
  

 

 

 

   

 

         BEZPEČNOSTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ         

 

    
  

       105108                     

    
  

 
 

   

 

 

 

 

         KLÁVESNICE / VOLIČE FUNKCÍ         

 

    
    

       SDK EVO klávesnice       

       790019                     

    
    

       LK EVO volič funkcí       

       790024                     
 

 

 

 

 

         PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BEZRÁMOVÁ KŘÍDLA (VYJMA TELESKOPICKÝCH VERZÍ)         

 

       

       Profil pro bezrámová 
křídla       

       

       Pár plastových 
vodících kamenů pro 
bezrámová křídla       

       Popis              Úprava              Délka              Objednací číslo              Cena              

       Hliníkový profil pro bezrámová křídla 
(tenký 10-11 mm)       

       přírodní       
       1 m              390710                     

       3 m              390712                     

       eloxovaný       
       1 m              390713                     

       3 m              390715                     

       Pár plastových vodících kamenů              -              každý 120 mm              722189                     

 
 

 
    

       105114                     

DALŠÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ

Klávesnice
strana 26

Bezpečnostní zařízení
strana 42

Radary a čidla
strana 38

Pulzní generátory
strana 35

XDT1 kombinovaný 
radar s aktivní infra-
červenou bezpečnost-
ní clonou a jednosměr-
nou mikrovlnnou 
detekcí pohybu              

       XV1 kombinovaný radar 
s aktivní infračervenou 
bezpečnostní clonou a 
jednosměrnou detekcí 
pohybu       
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         REDUNDANTNÍ AUTOMATICKÉ 
SYSTÉMY PRO POSUVNÉ DVEŘE 
V ÚNIKOVÝCH CESTÁCH         

  

 

  

 

 

      

 

 

    

   

         Obsah         

A1400 Air RD str. 22
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      Typ instalace

 

 
  

 

  

   

   

         Spolehlivost výrobků je zajištěna pečlivou volbou použitých materiálů a 100% testováním výroby.         

MADE IN ITALY

Zde přichází budoucnost.
A1400 Air je první automatický systém pro posuvné dveře, který byl navržen tak, aby splňoval 
požadavky trhu a zároveň chránil naše životní prostředí. A1400 Air je prvním automatickým systémem, 
který respektuje naší planetu.

Díky inovativnímu zařízení pro úsporu energie identifikuje cestu pro pěší a dokonale optimalizuje časy 
otevírání a zavírání čímž zabraňuje zbytečnému rozptýlení vzduchu, a to i v případě křížového provozu. 
Toto zařízení umožňuje šetřit energii a optimalizovat teplotu náhlé změny uvnitř místnosti a poblíž 
dveří.

A to vše v naprostém bezpečí.

A1400 Air je automatický systém, který lze přizpůsobit a nastavit dle technických a architektonických 
požadavků zákazníka. Nejlepšího technického a architektonického řešení lze dosáhnout dvěma 
odlišnými kryty, exkluzivními systémy uchycení křídel a různými profily.

       Model              Velikost průchodu              Hmotnost              Dostupné verze       

       A1400 Air RD              800 - 3000 mm              150 / 120 + 120        kg        standardní, samonosná       

       A1400 Air RD T              1100 - 4000 mm              110 + 110 / 4× 60 kg       teleskopická, samonosná

       Podrobné informace naleznete v následující kapitole       
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         Redundantní aut. sys. 
pro posuvné dveře 
v únikových cestách         

 

 

   

 

    
   

    
   

    
   

    
   

 

 

 

 

    
   

    
   

    
   

 

   

 

  

 

 

    

   

 

         Velikost průchodu         

standardní verze
800 - 3000 mm
teleskopická verze
1100 - 4000 mm

 

 

 

 

 

    

   

 

         Maximální hmotnost křídla         

standardní verze
150 - 2× 120 kg
teleskopická verze
2× 110 - 4× 60 kg

 

 

   

   

         A1400 Air RD         
 

 

         Automatický pohon posuvných dveří 
pro únikové cesty         
 

 

    
   

 

 

•          Automatický pohon A1400 Air RD do únikových cest vyhovuje normě EN16005 a splňuje všechna 
bezpečnostní kritéria uvedená v normě EN13489-1 Pl.D.

• Díky systému Energy Saving detekuje směr průchodu (také bočně) a optimalizuje dobu otevření, 
čímž zabraňuje rozptýlení vzduchu.          

   

 

 

 

 

   

 

    
   

    
   

    
   

 

 

 

 

  

 

   

   

    
   

   

   

 

    
   

    
   

EN16005
    

   

 

   

 

 

 

         TECHNICKÁ SPECIFIKACE         
 

       Model              A1400 Air RD       

       Napájení              220-240 V~ - 50/60 Hz       

       Příkon              140 W       

       Frekvence použití              100 %       

       Maximální síla křídla              65 mm       

       Elektromotor              elektromotor napájen 36 V  s enkodérem       

       Přídavný elektromotor              elektromotor napájen 36 V        

       Maximální zatížení příslušenstvím              1 A - 24 V        

       Typ přenosu síly              pomocí elektrovodivého ozubeného řemenu       

       Čas otevření křídla              10 - 75 cm/s (jednokřídlé), 20 - 150 cm/s (dvoukřídlé)       

       Čas zavření křídla              10 - 75 cm/s (jednokřídlé), 20 - 150 cm/s (dvoukřídlé)       

       Částečné otevření              5 - 95 % celkového otevření       

       Pauza              0 - 30 s nebo funkce Energy Saving       

       Noční pauza              0 - 240 s       

       Enkodér              standardní       

       Monitoring bezpečnostních senzorů (EN16005)              standardní (může být deaktivováno)       

       Nízkoenergetický provoz (EN16005)              standardní (může být deaktivováno)       

       Provozní teplota              -20 °C až +55 °C       

       Třída krytí              IP 23 (pouze pro interiérové využití)       

       V souladu s normami       
       EN 16005; EN 13489-1 Pl "d" CAT3; EN 13489-2; EN 60335-1; EN 60335-2; EN ISO 

12100; EN 61000-6-2; EN 61000-6-3       
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         MODELY TÉTO ŘADY         

       Model              Verze              Velikost průchodu              Maximální hmotnost křídla*              Samonosné       

       A1400 Air RD 1              jednokřídlá              800 - 3000 mm              150 kg              ne       

       A1400 Air RD 2              dvoukřídlá              900 - 3000 mm              120 + 120 kg              ne       

       A1400 Air RDA 1              jednokřídlá              800 - 3000 mm              150 kg              ano       

       A1400 Air RDA 2              dvoukřídlá              900 - 3000 mm              120 + 120 kg              ano       

       A1400 Air RD T 2              jednokřídlá teleskopická              1100 - 3000 mm              110 + 110 kg              ne       

       A1400 Air RD T 4              dvoukřídlá teleskopická              1400 - 4000 mm              60 + 60 + 60 + 60 kg              ne       

       A1400 Air RD A T 2              jednokřídlá teleskopická              1100 - 3000 mm              110 + 110 kg              ano       

       A1400 Air RD A T 4              dvoukřídlá teleskopická              1400 - 4000 mm              60 + 60 + 60 + 60 kg              ano       

         *) Maximální hmotnost křídla se liší podle velikosti průchodu.         

 

   

 

 

   

 

KOMPLETNÍ A1400 AIR RD AUTOMATICKÝ SYSTÉM SE SKLÁDÁ Z NÁSLEDUJÍCÍCH KOMPONENTŮ:
         ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA E1400 RD    
•           Mikroprocesorová řídící 

jednotka E1400 RD s redun-
dantním bezpečnostním říze-
ním, zabudovaným blokem 
motoru, řídícími deskami 
baterií a fotobuněk.

• 230 V~ spínaný zdroj.
• Samostatně řízené nouzové 

baterie, které se aktivují 
pouze tehdy, je-li řídící jed-
notka bez napětí, a to otevře-
ním dveří (dle normy 
EN16005).

• Specifické, barevné a odní-
matelné svorkovnice.

• Programování prostřednic-
tvím SDK EVO klávesnice.

• Automatické úpravy:
- definice otevřené a zavřené 
pozice
- výběr optimální rychlosti, 
zrychlení a zpomalení
- monitorování snímačů 
v souladu s EN16005
- bezpečnostní zařízení proti 
přivření v souladu s EN16005
- možnost nastavení rychlosti 
a set-up přímo na desce 
(bez pomoci externích 
programátorů).

• Funkce reset.
• 2 konfigurovatelné výstupy.
• 4 konfigurovatelné vstupy.
• 2 konfigurovatelné nouzové 

vstupy.
• 4 programovatelné 

monitorované vstupy 
bezpečnostních čidel 
(EN16005).

• 2 proudové nebo frekvenční 
programovatelné monitoro-
vané vstupy bezpečnostních 
čidel (EN16005).

• Funkce blokování.

• Funkce “gongu”.
• Funkce “stropního světla”.
• Funkce okamžitého zavření.
• LCD displej pro zobrazení 

stavu dveří, diagnostik poruch 
a programování.

• 3 tlačítka pro základní 
programování:
- počet křídel
- pauza
- noční pauza
- rychlost otevření a zavření
- úspora energie
- otevírací a zavírací síla
- doba přítlaku
- programování vnitřních 
a vnějších senzorů
- nouzová konfigurace.

• 3 tlačítka pro pokročilé 
programování:
- řízení monitorovaných 
senzorů
- konfigurace vstupu
- funkce pro lékárny
- blokace motoru 
- monitoring zámku motoru
- zpoždění deaktivace 
vnitřního senzoru v nočním 
režimu
- konfigurace výstupu.

• Aktualizace firmwaru a 
stahování / nahrávání 
některých informací 
(konfigurace, časovače, 
soubory protokolu) 
prostřednictvím USB portu.     

     

         NOSNÝ PROFIL    
•           V eloxované úpravě, s dráž-

kou pro nastavení výšky a 
šířky.

• Rozměry 170 × 166 mm (v × š).
• Kluzná dráha integrovaná do 

profilu.            
     

         

ČELNÍ KRYT    
•           Dostupný v přírodním hliníku 

nebo v eloxované úpravě 
o výšce 100 nebo 140 mm 
a ve tvaru “L”.

• Bezpečnostní padák, který 
spojuje kryt s nosným 
profilem tak, aby nedošlo k 
jeho pádu.

• Vykrojení krytu pro 
přizpůsobení křídel různé síly 
(max. 60 mm).

• Integrovaný anti-vibrační 
plastový profil v místě 
kontaktu nosného profilu 
a krytu.

• Umožňuje uzamčení v ote-
vřené pozici při údržbě.            

     

         POHONNÁ JEDNOTKA 
A1400 AIR RD OBSAHUJE        :    
•           Hlavní převodový motor 

napájený 36 Vdc s optickým 
enkodérem.

• Podpůrný převodový motor 
napájený 36 Vdc s kladkou 
pro napínání řemenu.

• Mikroprocesorovou 
řídící jednotku E1400 RD 
s redundantním řízením 
bezpečnosti.

• Elektrovodivý převodový 
řemen 12 mm.

• 2 vozíky (verze s jedním 
pohyblivým křídlem) nebo 
4 vozíky (verze se dvěma 
pohyblivými křídly).

• Spínaný napájecí zdroj pro 
nízkou spotřebu (GreenTech).    

     

        

 POHONNÁ JEDNOTKA A1400 
AIR RD T OBSAHUJE:    
•           Hlavní převodový motor 

napájený 36 Vdc s optickým 
enkodérem.

• Podpůrný převodový motor 
napájený 36 Vdc 
s nastavením.

• Mikroprocesorovou 
řídící jednotku E1400 RD 
s redundantním řízením 
bezpečnosti.

• Elektrovodivý převodový 
řemen 12 mm.

• Napínací kladku s ocelovým 
šroubem pro AIR RD T.

• 4 vozíky (verze AIR RD T 2) 
nebo 8 vozíků (verze AIR RD 
T 4).

• Spínaný napájecí zdroj pro 
nízkou spotřebu (GreenTech)    .

     

         POJEZDOVÉ VOZÍKY    
•           Pozinkovaná ocelová 

konstrukce.
• Dvě syntetická posuvná 

kolečka s vyztuženými ložisky.
• Nylonové kolečko s ložisky 

pro ochranu před vysazením 
křídla.

• Nastavení výšky vozíku 
± 7,5 mm.

• Boční nastavení ± 10 mm.
• Profil spojující křídla 

v eloxované úpravě.
• Kartáč pro čištění dráhy 

kolejnice.                 
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         Redundantní aut. sys. 
pro posuvné dveře 
v únikových cestách         

      

         A1400 Air RD         
   

 

 

 

 

         PŘÍSLUŠENSTVÍ         

 

    
   

XB LOCK bistabilní 
zámek motoru A1400 
s táhlem              

       105502                     

•          Zámek je spojen přímo s hřídelí motoru a garantuje mechanické zajištění dveří v libovolné poloze.
• Ovládání pomocí vnitřního uvolňovacího táhla s možností externího uvolnění.
• Vnější odblokování umožňuje otevřít dveře v případě nouze.
• Řízení zámku motoru integrované do řídící jednotky.
• Systém pracuje mechanicky na bloku motoru a odešle příkaz otevírání řídící jednotce.
• Pokud je instalován záložní zdroj, uvolňovací systém řídí dveře i v případě výpadku proudu.
• V běžném provozu je zámek motoru aktivní pouze ve funkci noc.
• Pro specifické požadavky může zámek motoru pracovat také v režimu noc a otevřeno, noc, otevřeno a vypnutí. 

Navíc s funkcí částečného otevření je zámek motoru aktivní s uzavřenými i otevřenými křídly.
• Stačí pouze jen jeden zámek motoru pro jednokřídlé i dvoukřídlé instalace.         

  

 

 

 

    
   

XM LOCK monostabilní 
zámek motoru A1400              

       105056                     

• Zámek je spojen přímo s hřídelí motoru a garantuje mechanické zajištění dveří v libovolné poloze. 
Stačí pouze jen jeden zámek motoru pro jednokřídlé i dvoukřídlé instalace.

• Pokud dojde k výpadku proudu a není zde instalován záložní zdroj, zámek se automaticky otevře a umožní pohybovat dveřmi 
manuálně.

• Řízení zámku motoru integrované do řídící jednotky.
• V běžném provozu je zámek motoru aktivní pouze ve funkci noc.
• Pro specifické požadavky může zámek motoru pracovat také v režimu noc a otevřeno, noc, otevřeno a vypnutí. 

Navíc s funkcí částečného otevření je zámek motoru aktivní s uzavřenými i otevřenými křídly.

 

 

 

 

    
   

Kontrola polohy křídla 
a uzamčení dveří

       103330                     

•          Magnetické zařízení pro ovládání správné funkce zámku a ověření, že křídlo je uzamčeno v zavřené pozici.
• V případě selhání zámku se na klávesnici a ovládací desce objeví chybové hlášení.
• Nastavení pro dálkové zapnutí výstražného světla nebo akustického signálu v případě, že křídla nejsou v uzavřené poloze.         

 

 

 

 

         PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZARÁMOVANÁ KŘÍDLA         

 

    
   

       Profil pro křídla (3 m)               

       390991                     

    
   

       Nástavec na vozík       

       390990                     

    
   

       Spodní vodící profil 
(3 m)               

       390707                     
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         BEZPEČNOSTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ         

 

    
  

       105104              1       

    
  

    
  

  

   

 

 

 

 

         KLÁVESNICE / VOLIČE FUNKCÍ         

 

    
   

       SDK EVO klávesnice       

       790019                     

    
   

       LK EVO volič funkcí       

       790024                     
 

 

 

 

 

         PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BEZRÁMOVÁ KŘÍDLA (VYJMA TELESKOPICKÝCH VERZÍ)         

 

    
   

       Profil pro bezrámová 
křídla       

    
   

       Pár plastových 
vodících kamenů 
pro bezrámová křídla       

       Popis              Úprava              Délka              Objednací číslo       

       Hliníkový profil pro bezrámová křídla 
(tenký 10-11 mm)       

       přírodní       
       1 m              390710       

       3 m              390712       

       eloxovaný       
       1 m              390713       

       3 m              390715       

       Pár plastových vodících kamenů       -        každý 120 mm              722189       

 
 

 

 

 

   

 

  
 

      

 

 

   

 

 

 

  

   

       XDT1 kombinovaný ra-
dar s aktivní  infračer-
venou bezpečnostní 
clonou a  jednosměr-
nou mikrovlnnou 
detekcí pohybu       

       105114                     

       XV1 kombinovaný ra-
dar s aktivní infračer-
venou bezpečnostní 
clonou a jednosměrnou 
mikrovlnnou detekcí 
pohybu       

       105108                     

       XDT3 jednosměrný 
radar s aktivní 
infračervenou 
bezpečnostní clonou       

DALŠÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ

Klávesnice
strana 26

Bezpečnostní zařízení
strana 42

Radary a čidla
strana 38

Pulzní generátory
strana 35
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         BĚŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ 
PRO POSUVNÉ DVEŘE          

  

 

  
  
    

   

         Obsah         

Ovládací klávesnice a displeje str. 28

SDK EVO str. 28

LK EVO str. 29

SD KEEPER str. 30

SDK LIGHT str. 32

SD KEEPER WIRELESS str. 33

XMS str. 34

Elektronické pulzní generátory str. 35

XTR B NOVINKA  str. 35

Příslušenství str. 36
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28

   

 

   

         Běžné příslušenství 
pro posuvné dveře          

 

  

    

   

         SDK EVO         
 

 

         Ovládací klávesnice         
 

 

    
   

 

 

•          Dodávána pouze jako příslušenství k pohonům řady A1400; je vždy vybavena širokým grafickým 
displejem pro přístup ke všem parametrům dveří, také díky 4 tlačítkům navigujícím uživatele 
v menu.         

 

 

   

       Model              Popis              Objednací číslo       

       SDK EVO              ovládací klávesnice              790019       

   

   

 

 

 

 

   

 

    
   

 

   

 

 

 

         HLAVNÍ FUNKCE         
 

       Model              SDK EVO       

       Provozní funkce       

       ruční (zabezpečeno klíčem nebo kódem dle normy EN16005)       

noční zámek (zabezpečeno klíčem nebo kódem dle normy EN16005)

jednosměrná automatická

plně automatická

částečné otevření

otevřeno

reset a setup        

       Výběr provozních funkcí              tlačítky s indikací zvolené funkce na displeji, možnost uzamknout uživatelským kódem               

       Hlavní programovací funkce       

z       adání přístupového hesla pro uživatele a servis       

nastavení rychlosti otevírání a zavírání

nastavení síly otevírání a zavírání

nastavení ochrany proti přivření

nastavení času pauzy

zapnutí funkce Energy Saving

zobrazení počtu cyklů        

ovládání diagnostického displeje

správa týdenního kalendáře

nastavení funkcí záložní baterie a elektromechanického zámku motoru

programování vstupů a výstupů

upozornění na servis a údržbu

       Programování              kompletní přístup se servisním kódem a základní přístup s uživatelským kódem       
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         Běžné příslušenství 
pro posuvné dveře          

 

  

    

   

         LK EVO         
 

 

         Volič funkcí         
 

 

    
   

 

 

•          Dodáván pouze jako příslušenství k pohonům řady A1400; umožňuje kompletní přístup ke všem 
hlavním funkcím dveří, indikující svou aktivaci červenou LED.         

 

 

   

       Model              Popis              Objednací číslo       

       LK EVO       volič funkcí                     790024       

   

   

 

 

 

 

   

 

    
   

 

   

 

 

 

         HLAVNÍ FUNKCE         
 

       Model              LK EVO       

       Provozní funkce       manuální       , automatika, noční zámek, otevřeno, jednosměrný provoz, částečné otevření       

       Výběr provozních funkcí              tlačítky s LED indikací zvolené funkce       

       Volitelné funkce              zamknutí klávesnice, setup, reset (také pomocí jumperu       )

       Diagnostika              pomocí kombinace blikajících LED       
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         Běžné příslušenství 
pro posuvné dveře          

 

  

    

   

         SD KEEPER         
 

 

         Ovládací klávesnice         
 

 

    
   

 

 

• Dodávána standardně pro pohon A1000 Compact.
• Ovládací klávesnice SD KEEPER je navržena pro připojení programovacího displeje.                  
• Lze použít pouze pro A1000 Compact a A1400 Air.

 

 

   

       Model              Popis              Objednací číslo       

       SD KEEPER              ovládací klávesnice              790830       

   

   

 

 

 

 

   

 

    
   

 

   

 

 

 

         HLAVNÍ FUNKCE         
 

       Model              SD KEEPER       

       Provozní funkce              manuální, automatika, noční zámek, otevřeno, jednosměrný provoz, částečné otevření       

       Výběr provozních funkcí              tlačítky s LED indikací zvolené funkce       

       Volitelné funkce              zamknutí klávesnice, setup, reset (také pomocí jumperu)       

       Diagnostika              pomocí kombinace blikajících LED       

       Programování              možné s pomocí programovacího displeje (pouze pro SD KEEPER)       
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         Běžné příslušenství 
pro posuvné dveře          

 

  

    

   

         SD KEEPER         
 

 

         Programovací displej         
 

 

    
   

 

 

•          Volitelný.
• Programovací doplněk k ovládacím klávesnicím SD KEEPER a KP CONTROLLER.
• Lze použít pouze pro A1000 Compact a A1400 Air.                  

 

 

   

       Model              Popis              Objednací číslo       

       SD KEEPER              programovací displej              790829       

   

   

 

 

 

 

   

 

    
   

 

   

 

 

 

         HLAVNÍ FUNKCE         
 

       Model              SD KEEPER       

       Hlavní programovací funkce       

přístupové heslo

čas otevření křídla

čas zavření křídla

nastavení pauzy

nastavení dráhy zrychlení

nastavení dráhy zpomalení

výběr provozní logiky proti přivření

správa vzájemného blokování s pamětí nebo bez paměti

správa funkce „anti-intruder“

správa funkce zámku motoru

správa provozu baterie

nastavení výstupů

nastavení vstupů

reset do základního nastavení

funkce časovače se záložními bateriemi

týdenní / denní správa kalendáře

diagnostika

počet cyklů
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         Běžné příslušenství 
pro posuvné dveře          

 

  

    

   

         SDK LIGHT         
 

 

         Volič funkcí         
 

 

    
   

 

 

•          Volitelný.         
• Lze použít pouze pro A1000 Compact a A1400 Air.

 

 

   

       Model              Popis              Objednací číslo       

       SDK LIGHT              volič funkcí              790848       

   

   

 

 

 

 

   

 

    
   

 

   

 

 

 

         HLAVNÍ FUNKCE         
 

       Model              SDK LIGHT       

       Provozní funkce              manuální, automatika, noční zámek, otevřeno, jednosměrný provoz, částečné otevření       

       Výběr provozních funkcí              tlačítky s LED indikací zvolené funkce       

       Volitelné funkce              zamknutí klávesnice, setup, reset (také pomocí jumperu)       

       Diagnostika              pomocí kombinace blikajících LED       
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         Běžné příslušenství 
pro posuvné dveře          

 

  

    

   

         SD KEEPER WIRELESS         
 

 

         Bezdrátový volič funkcí         
 

 

    
   

 
  
    

 

 

 

 

   

 

    
   

 

   

 

 

 

         TECHNICKÁ SPECIFIKACE A HLAVNÍ FUNKCE         
 

       Model              SD KEEPER WIRELESS       

       Pracovní frekvence              433,92 MHz ± 100 kHz       

       Provozní funkce              manuální, automatika, noční zámek, otevřeno, jednosměrný provoz, částečné otevření       

       Výběr provozních funkcí       t       lačítky s LED indikací zvolené funkce, zámek / tlačítko pro uvolnění               

       Počet řízených automatických systémů              2 (jednotlivě nebo současně)       

       Maximální počet rádiových voličů, které lze uložit na přijímači              20       

         Poznámka: Rádiový přijímač RP433 SDKW lze spojit s externí anténou s montážní konzolou a koaxiálním kabelem za účelem zvýšení dosahu. Externí anténu lze 
objednat pod číslem 412003.         

•          Volitelný.
• Bezdrátový SDK volič funkcí musí být spárován s RP433 SDKW rádiovým přijímačem.
• Specifické pro A1000 Compact.         
• Lze použít pouze pro A1000 Compact a A1400 Air.

   

       Model              Popis              Objednací číslo       

       SDK WIRELESS              volič funkcí              790849       

       RP433 SDKW              rádiový přijímač              787751       
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         Běžné příslušenství 
pro posuvné dveře          

 

  
  

 

    
   

 

    

   

         XMS         
 

 

    
  

 
  

 

 

    
  

 

   

 

 

 

         TECHNICKÁ SPECIFIKACE         
 

 

       Model              XMS       

       Technologie              mikrovlnná       

       Režim detekce              obousměrný pohyb, minimální detekční rychlost 3 cm/s               

       Napájení              12 - 24 V  ~/  -5% / +10%       

       Frekvence              50 až 60 Hz       

       Příkon              < 1,2 W       

       Vyzařovaná hustota energie              < 5 mW/cm²       

       Pracovní frekvence              24 150 GHz       

       Oblast detekce              ± (10 - 50) cm, je-li pohyb kolmý k senzoru       

       Provozní teplota       -       25 °C až +55 °C       

       Doba sepnutí kontaktu              0,5 s       

       Třída krytí              IP 52 (při montáži na zeď a při použití silikonu)       

       Typ výstupu              relé 48 V ~/  - 1 A (odporový) - 30 W (V ) / 48 VA (~)              

       Materiál krytu              ABS / PC       

       Barva krytu              bílá       

       V souladu s normami              R&TTE 1999/5/EC; EMC 2004/108/EC       

 

 

 

         PŘÍSLUŠENSTVÍ         

 

    
    

       Krabička pro 
povrchovou montáž 
(pouze pro XMS)       

       105085                     
 

 

   

Bezkontaktní tlačítko                  

   

       Model              Popis              Objednací číslo       

       XMS              bezkontaktní tlačítko              105084       
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         Běžné příslušenství 
pro posuvné dveře          

 

 

 

    
   

 

   

   

          Elektronické pulzní 
generátory         
   

 

 

 

 

   

    
   

NOVINKA
 

 

 

    
   

    
   

 

   

   

         XTR B         
 

 

   

         TECHNICKÁ SPECIFIKACE         
 

       Model              XTR B              XTR B INOX       

       Typ instalace              na stěnu nebo na sloupek              na stěnu nebo na sloupek       

       Napájení       
       Bus2easy s 2 polari-

zovanými vodiči 24 V        
Bus2easy s 2 polari-

zovanými vodiči        24 V        

       Maximální spotřeba              50 mA              50 mA       

       Maximální počet připojitelných čteček na Bus2easy 
řídící jednotku       

       14 (jednokanálových) 
4 (dvoukanálové)       

       14 (jednokanálových)
4 (dvoukanálové)       

       Třída krytí              IP 54              IP 54       

       Rozměry (d × v × h)              100 × 72 × 21 mm              100 × 72 × 21 mm       

       Typ čipu              13,56 MHz              13,56 MHz       
              
    Navrženo pro použití s rozhraním BUS-RELAY.         

 

 

   

       Model              Popis              Objednací číslo       

       XTR B              TAG čtečka              786041       

       XTR B INOX              TAG čtečka INOX              786040       

    

   

   

 

 

 

 

         INSTALAČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ         

 

    
    

Externí adaptér pro 
povrchovou montáž                    

       401064                     

    
    

       Adaptér pro montáž 
pod omítku             

       401065                     
 

 

 

 

 

         PŘÍSLUŠENSTVÍ         

 

    
    

       Klíčenka s kovovým 
úchytem               

       401306                     

    
    

       Klíčenka               

       401048                     

    
    

       Dvoukanálové BUS-
RELAY rozhraní               

       790064                     

    
    

       Čtyřkanálové BUS-
RELAY rozhraní               

       790065                     
 

 

 

 

   

         POZNÁMKY         
 

                    Pro montáž na stěnu, na sloupek nebo pod omítku je nutno použít adaptéry 401064 a 401065.         
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         Běžné příslušenství 
pro posuvné dveře          

      

         Příslušenství         
   

 

 

 

 

         PULZNÍ GENERÁTORY         

 

    
    

       T20 E klíčový spínač,
povrchová instalace               

       401012                     

    
    

       T21 EF klíčový spínač,
montáž na zeď (T21 
EF) nebo zapuštěná 
instalace (T21 IF)                

       401016                     

    
    

       T20 I klíčový spínač,
zapuštěná instalace                      

       401014                     

    
    

T21 IF klíčový spínač,
montáž na zeď (T21 
EF) nebo zapuštěná 
instalace (T21 IF)               

       401017                     

    
    

       Cylindrická vložka 
do klíčových spínačů 
(T20 / T21 / XK21)       

       712052-87                     

    
    

       Box pro zazdění 
(T20, T21)               

       720316                     
  

 

 

 

 

    
    

XK21 L 24V klíčový 
spínač s odblokovacím 
mechanismem v prove-
dení antivandal                           

       401301                     

    
    

       Plastový loketní spínač 
(95 × 250 mm)               

       401003                     

    
    

       Hliníkový loketní 
spínač (95 × 250 mm)               

       401004                     

    
    

       Lanko odblokování 
pro klíčové spínače 
T21 EF/T21 IF/XK21 L 
(6 m)       

       390423                     
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

  
 

 

 

 

         POZNÁMKY         
                      Dodáváno bez vložky zámku.    
                       Dodáváno bez vložky zámku, obsahuje uvolňovací zařízení.         

 

   



Poznámky
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         RADARY A ČIDLA          
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Příslušenství str. 51
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                Radary a čidla FAAC         

 

 

 

  

   

   

Řada FAAC čidel nabízí nejnovější technologická řešení na trhu, a to jak pro automatické otevírání 
dveří, tak i pro bezpečnost.

Při otevírání dveří používá FAAC jednosměrná mikrovlnná čidla, která dokáží přesně rozpoznat pohyb 
osob.

Všechna ochranná čidla využívají aktivní infračervenou technologii a chrání osoby během celého 
procesu pohybu dveří (otevírání a zavírání). Jsou monitorovány a splňují Evropskou normu EN16005. 

Široká škála FAAC čidel umožňuje vybrat to nejlepší řešení v závislosti na potřebách instalace.

       Technologie čidel       
       Detekce pohybu osob 

(lékárny, kanceláře, obchody)       

       Detekce pohybu osob nebo 
předmětů (supermarkety, 

nákupní střediska)       

       Detekce přítomnosti 
osob a předmětů

(bezpečnostní zařízení)       

       Jednosměrná mikrovlnná              ano              ano                     ne

       Aktivní infračervená              ano              ano              ano       
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         Radary a čidla          

         

 

 

       OBJEDNACÍ ČÍSLO              POPIS       
       OBLAST DETEKCE 
RADARU              

       VÝŠKA INSTALACE 
ČIDLA       

       DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ       

       105129       

       XM100 ONE    

    Jednosměrný 
mikrovlnný radar       

       4 × 2 m nebo 2 × 2,25 m              3 m              -       

       105091       

       XBFRM1    

    Jednosměrný 
mikrovlnný radar       

       4 × 2 m nebo 2 × 2,25 m              3 m              -       

       105084       
       XMS    

    Bezkontaktní tlačítko       
       0,5 m              -              -       

            

         

    105104    

         

            

       XDT3    

    Jednosměrný radar    

    + infračervené 
bezpečnostní zařízení pro 
únikové cesty       

       4 × 2 m nebo 2 × 2,25 m              3,5 m              ano       

            

         

    105114    

         

            

       XDT1    

    Jednosměrný radar    

    + infračervené 
bezpečnostní zařízení       

       4 × 2 m nebo 2 × 2,25 m              3,5 m              ano       

            

         

    105108    

         

            

       XV1    

    Jednosměrný radar    

    + infračervené 
bezpečnostní zařízení       

       4 × 2 m              3 m              -       

            

         

    105090    

         

            

       XBFA ON    

    Aktivní infračervené čidlo       
       2,8 m              3 m              -       

            

         

    105132    

         

            

       XBFA ST    

    Aktivní infračervené čidlo       
       3 m              3,5 m              ano       

       105118       

       X1S    

    Jednobodové 
infračervené čidlo       

       0,4 m              3 m              -       

       105094    

    105095    

    105096    

    105107       

       XPBxxx ON    

    Aktivní infračervené čidlo       

       0,4 × 0,07 m 
s jedním modulem    

    0,8 × 0,07 m
se dvěma moduly       

       3,5 m              -       
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         Radary a čidla          

         

 

 

       APLIKACE              TYP RADARU              TYP ČIDLA              CERTIFIKACE       

                  

       Detekce osob 
a osob + předmětů               

       -       -

                  

       Detekce osob 
a osob + předmětů               

- -

                      

       Otevření pomocí 
bezkontaktního tlačítka       

- -              -

                   

               

       Detekce osob 
a osob + předmětů               

       Bezpečnostní zařízení 
pro osoby a předměty       

       EN16005    

    Bezpečnostní zařízení

Pro únikové cesty       

                   

               

       Detekce osob 
a osob + předmětů       

       Bezpečnostní zařízení 
pro osoby a předměty       

       EN16005    

    Bezpečnostní zařízení       

                   

               

       Detekce osob 
a osob + předmětů               

       Bezpečnostní zařízení 
pro osoby a předměty       

       EN16005    

    Bezpečnostní zařízení       

                   

               

-
       Bezpečnostní zařízení 
pro osoby a předměty       

       EN16005       

                   

               

       -       
       Bezpečnostní zařízení 
pro osoby a předměty       

       EN16005       

                  

       -       
       Bezpečnostní zařízení 
pro osoby a předměty       

-              

                          

       -       
       Bezpečnostní zařízení 
pro osoby a předměty       

       EN16005       
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         Radary a čidla          

 

 

 

    
   

 

   

          Fotobuňky         

 

 

 

 

   

         MINISWITCH GLS         

 

  

 

    
   

   

   

 

    
   

•          Fotobuňky jsou pomocná bezpečnostní zaří-
zení. Jejich správné použití v zemích, kde je 
aplikována norma EN16005, je uvedeno v normě 
samotné.         

 

 

 

   

       Model              Popis              Objednací číslo       

       MINISWITCH GLS       
f       otobuňka obsahující 1 vysílač 

a 1 přijímač a propojující kabely o délce 8 m       
       105209       

p       anely pro zapuštěnou montáž MINISWITCH GLS              105211       

   

 

 

   

         TECHNICKÁ SPECIFIKACE         
 

       Model              MINISWITCH GLS       

       Napájení              24 Vac - 24        

       Maximální proud              70 mA       

       Sladění              automatické       

       Úhel pro samonastavení              ±  5°       

       Maximální dosah              5 m       

       Provozní teplota              -20 °C až +55 °C       

       Třída krytí              IP 66       
   

 

 

 

 

   

         XFA BUTTON         

 

  

 

    
   

   

   

 

    
   

•          Fotobuňky jsou pomocná bezpečnostní 
zařízení. Jejich správné použití v zemích, kde je 
aplikována norma EN16005, je uvedeno v normě 
samotné (konkrétně u automatických systémů 
A100 a A1400 Air).         

 

 

 

   

       Model              Popis              Objednací číslo       

       XFA              tlačítková fotobuňka              105127       

   

 

 

   

         TECHNICKÁ SPECIFIKACE         
 

       Model              XFA       

       Vysílací hlava       

       Napájení              5 V ±  5 %       

       Spotřeba proudu              < 150 mA       

       Příjímací hlava       

       Napájení              5 V ±  5 %       

       Spotřeba proudu              < 1 mA; stálý proud (neproběhla detekce) – tranzistorový výstup vypnut       

       Dodatečný proud              5 mA ± 10 % (proběhla detekce) – tranzistorový výstup zapnut       
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         Radary a čidla         

 

  

 

    
   

radar

 

 

    
   

 

    

   

         XBFRM1         
 

 

    

 

 

   

       Model              Popis              Objednací číslo       

       XBFRM1              jednosměrný mikrovlnný radar              105091       
   

 

 

 

    
   

 

   

 

 

 

         TECHNICKÁ SPECIFIKACE         
 

 

       Model              XBFRM1       

       Napájení              12 V - 24 V ~ +/-10 % ; 12 V - 30 V  +/-10 %       

       Frekvence              50 až 60 Hz       

       Příkon              < 2 W       

       Emitovaná energie              < 20 dBm EIRP       

       Vyzařovaná hustota energie              < 5 mW/cm²       

       Pracovní frekvence              24150 GHz       

       Výška montáže              1,8 m až 3 m       

       Oblast detekce              4 m (L) x 2 m (D)              

       Úhel náklonu              0° až 90° svisle; -30° až +30° vodorovně       

       Provozní teplota              −20 °C až +55 °C       

       Rozměry (d × v × h)              120 mm × 80 mm × 50 mm              

       Hmotnost              120 g       

       Délka kabelu              2,5 m       

       Třída krytí              IP 64       

       Materiál krytu              ABS       

       Barva krytu              kouřově černá       

       Režim detekce              pohyb; min. detekční rychlost: 5 cm/s       

       Technologie              mikrovlnný dopplerův radar       

       Typ výstupu       
       polovodičové relé (bez potenciálu, bez polarity); max. výstupní proud: 1 A (odporový); 

kontaktní napětí 42 V AC/DC; kapacita kontaktů 30 W (DC) / 60 VA (AC)       

       Použité normy              R&TTE 1999/5/EC; EMC 2004/108/EC       

         Poznámka: Jednosměrnost je funkce, která detekuje osoby blížící se k automatickým dveřím, ale nedetekuje jejich následné odklonění, což urychluje zavírání 
těchto dveří.         

 

 

 

         PŘÍSLUŠENSTVÍ         

 

    
    

XBA1 montážní konzole 
(pouze pro XBFRM1)              

       105092                     

    
    

       XRA1 ochrana proti 
dešti (pouze pro 
XBFRM1)               

       105093                     
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         Radary a čidla          

 

  

 

    
   

radar

 

 

    
   

 

    

   

         XM100 ONE         
 

 

    

 

 

   

       Model              Popis              Objednací číslo       

       XM100 ONE              kompaktní jednosměrný mikrovlnný radar              105129       
   

 

 

 

    
   

 

   

 

 

 

         TECHNICKÁ SPECIFIKACE         
 

 

       Model              XM100 ONE       

       Napájení              12 V - 24 V  +30 % / -10 %       

       Příkon              < 2 W (VA)       

       Emitovaná energie              < 20 dBm EIRP       

       Vyzařovaná hustota energie              < 5 mW/cm²       

       Pracovní frekvence              24175 GHz       

       Výška montáže              1,8 m až 3 m       

       Oblast detekce (d × h)              4 × 2 m              

       Úhel náklonu              0° až 90° svisle a -30° až +30° vodorovně       

       Provozní teplota              -20 °C až +55 °C       

       Rozměry (d × v × h)              80 mm × 60 mm × 55 mm              

       Hmotnost              140 g       

       Délka kabelu              2,5 m       

       Třída krytí              IP 54       

       Materiál krytu              ABS & polykarbonát       

       Barva krytu              kouřově černá       

       Režim detekce       pohyb; min. detekční rychlost: 5 cm/s              

       Technologie              hyperfrekvence a mikroprocesor       

       Typ výstupu       
       polovodičové relé (bez potenciálu, bez polarity); max. výstupní proud: 1 mA; 

napětí na kontaktu 35 VDC a 24 VAC       

       Použité normy              R&TTE 1999/5/EC; EMC 2004/108/EC       

 

 

 

         PŘÍSLUŠENSTVÍ         

 

    
    

       XMRA ochrana proti 
dešti (pouze pro 
XM100 ONE)               

       105086                     
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         Radary a čidla         

 

  

 

    
   

IR

 

 

    
   

 

    

   

         XBFA ON         
 

 

    

 

 

   

       Model              Popis              Objednací číslo       

       XBFA ON              aktivní infračervené čidlo snímající pohyb nebo přítomnost              105090       

   

 

 

 

    
   

EN16005
    

   

 

   

 

 

 

         TECHNICKÁ SPECIFIKACE         
 

 

       Model              XBFA ON       

       Napájení              12 V - 30 V  -5 % / +10 %       

       Příkon              < 2,2 W       

       Výška montáže              1,8 m až 3 m       

       Provozní teplota              -25 °C až +55 °C       

       Třída krytí              IP 54       

       Hlučnost              < 70 dB       

       Očekávaná životnost              20 let       

       Režim detekce              přítomnost; standardní doba odezvy < 256 ms       

       Úhel náklonu              -4° až +4° (nastavitelné)       

       Technologie       
       aktivní infračervená s analýzou pozadí; bodový průměr 0,1 m (standardní); 

počet bodů: max. 24 na řadu; počet řad: 2       

       Typ výstupu       
p       olovodičové relé (standardní); max. výstupní proud: 100 mA; 

napětí na kontaktu 42 V AC/DC; čas přidržení: 0,3 – 1 s       

       Hlídání vstupu       
       citlivost: nízká < 1 V; vysoká: > 10 V (max. 30 V); 

doba odezvy požadované zkoušky: standardní: < 5 ms       

       Použité normy              R&TTE 1999/5/EC; EMC 2004/108/EC; MD 2006/42/EC; RoHS 2002/95/EC       

       Certifikace       
       EN 16005:2012; EN 12978:2009; EN IEC 62061:2005 SIL2; EN 61496-1:2012 ESPE Type 2; 

EN ISO 13849-1:2008 Pl «c» CAT.2 
(za předpokladu, že systém monitoruje detektor alespoň jednou během každého cyklu dveří)       

         Poznámka: Aktivní monitorovaná infračervená technologie v souladu s normou EN16005 s bezpečnostní dvojitou clonou.         

 

 

 

         PŘÍSLUŠENSTVÍ         

 

    
    

XDT-RA ochrana proti 
dešti (pouze pro XDT1, 
XDT3, XV1 a XBFA 
ON/ST)              

       105137                     

    
    

Spotfinder zařízení 
pro identifikaci 
polohy bezpečnostní 
infračervené clony              

       785187                     
 

 

   

Bezpečnostní infračervené čidlo                  
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         Radary a čidla         

 

  

 

    
   

IR

 

 

    
   

 

    

   

         XBFA ST         
 

 

    

 

 

   

       Model              Popis              Objednací číslo       

       XBFA ST              aktivní infračervené čidlo snímající pohyb nebo přítomnost              105132       

   

 

 

 

    
   

EN16005
    

   

 

   

 

 

 

         TECHNICKÁ SPECIFIKACE         
 

 

       Model              XBFA ST       

       Napájení              12 V - 30 V  -5 % / +10 %       

       Příkon              < 2,5 W       

       Výška montáže              2 m až 3,5 m       

       Provozní teplota              -25 °C až +55 °C; 0 - 95 % relativní vlhkosti, nekondenzující       

       Třída krytí              IP 54       

       Hlučnost              < 70 dB       

       Očekávaná životnost              20 let       

       Režim detekce              přítomnost; standardní doba odezvy < 200 ms (max. 500 ms)       

       Technologie              aktivní infračervená s analýzou pozadí; bod: 5 cm × 5 cm; počet bodů: max. 24 na řadu; počet řad 2       

       Typ výstupu       
p       olovodičové relé (standardní); max. výstupní proud: 100 mA; 

napětí na kontaktu 42 V AC/DC; čas přidržení: 0,3 - 1 s       

       Hlídání vstupu       
       citlivost: nízká < 1 V; vysoká: > 10 V (max. 30 V); 

doba odezvy požadované zkoušky: standardní: < 5 ms       

       Použité normy              R&TTE 1999/5/EC; EMC 2004/108/EC; MD 2006/42/EC; RoHS 2002/95/EC       

       Certifikace       
       EN16005:2012 kapitola 4.6.8; EN ISO 13849-1:2008 Pl «c» CAT.2 (za předpokladu, že systém monitoruje 

detektor alespoň jednou během každého cyklu dveří); EN 12978; IEC 61496-1:2012 ESPE Type 2; 
DIN 18650-1:2010 kapitola 5.7.4; BS 7036-1:1996 kapitola 8.1       

         Poznámka: Aktivní monitorovaná infračervená technologie v souladu s normou EN16005 s bezpečnostní dvojitou clonou.         

 

 

 

         PŘÍSLUŠENSTVÍ         

 

    
   

XDT-RA ochrana proti 
dešti (pouze pro XDT1, 
XDT3, XV1 a XBFA 
ON/ST)              

       105137                     

    
    

       TF1 rádiové ovládání 
(pro nastavení XDT1, 
XDT3, XBFA ST)               

       785541                     
 

 

   

Bezpečnostní infračervené čidlo 
s programovacím displejem
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         Radary a čidla         

 

  

 

    
   

radar e IR

 

 

    
   

 

    

   

         XV1         
 

 

    
   

 

 

   

       Model              Popis              Objednací číslo       

       XV1              kombinovaný radar s detekcí pohybu a přítomnosti              105108       

   

 

 

 

    
   

    
   

EN16005
    

   

 

   

 

 

 

         TECHNICKÁ SPECIFIKACE         
 

 

       Model              XV1       

       Napájení              12 - 30 Vdc −5 % / +10 % (musí být provozován pouze s napájecími zdroji kompatibilními s předpisy SELV)       

       Příkon              < 2,2 W       

       Výška montáže              1,8 m až 3 m       

       Hlídání vstupu              < 1 V : Log. L; > 10 V: Log. H (max. 30 V)       

       Provozní teplota              -25 °C až +55 °C       

       Třída krytí              IP 54       

       Hlučnost              < 70 dB       

       Očekávaná životnost              20 let       

       Certifikace       
       R&TTE 1999/5/EC; MD 2006/42/EC; LVD 2006/95/EC; ROHS 2 2011/65/EU; EN 16005:2012;    

    EN 12978:2009; EN IEC 62061:2005 SIL2, EN 61496-1:2012 ESPE Type 2; EN ISO 13849-1:2008    
    Pl «c» CAT.2 (za předpokladu, že systém monitoruje detektor alespoň jednou během každého cyklu dveří)       

              
            zelená LED                   červená LED       

       Režim detekce              pohyb; min. detekční rychlost 5 cm/s              přítomnost; standardní doba odezvy: < 256 ms       

       Technologie       
mikrovlnný dopplerův radar; frekvence vysílání: 24,150 

GHz; vyzařovaný výkon: < 20 dBm EIRP; hustota emitované 
energie:        < 5 mW/cm²       

       aktivní infračervená s analýzou pozadí; bodový průměr 0,1 m 
(standardní); počet bodů: max. 24 na řadu; počet řad: 2       

       Úhel náklonu              15° až 50° (nastavitelné)              -4° až +4° (nastavitelné)       

       Typ výstupu    
    Proud na kontaktu    
    Napětí na kontaktu       

       polovodičové relé (bez potenciálu a polarity)    
    100 mA    

    42 V ~/        

       polovodičové relé (bez potenciálu a polarity)
100 mA

42 V ~/        

       Doba sepnutí kontaktu              0,5 s              0,3 s až 1 s (nelze nastavit)       

       Hlídání vstupu                            standard: < 5 ms       

 

 

 

         PŘÍSLUŠENSTVÍ         

 

    
    

XV1 - CA montážní sada 
do podhledu 
(pouze pro XV1)              

       105136                     

    
    

       XDT - BA montážní 
konzole (pouze pro 
XDT1, XDT3 a XV1)             

       105106                     

    
   

       XDT-RA ochrana proti 
dešti (pouze pro XDT1, 
XDT3, XV1 a XBFA 
ON/ST)       

       105137                     

    
   

       Spotfinder zařízení 
pro identifikaci 
polohy bezpečnostní 
infračervené clony       

       785187                     
 

 

   

Kombinovaný radar pro aktivaci a bezpečnost
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         Radary a čidla         

 

  

 

    
   

radar e IR

 

 

    
   

 

    

   

         XDT1         
 

 

    

 

 

   

       Model              Popis              Objednací číslo       

       XDT1              kombinovaný radar s detekcí pohybu a přítomnosti              105114       

   

 

 

 

    
   

    
   

EN16005
    

   

 

   

 

 

 

         TECHNICKÁ SPECIFIKACE         
 

 

       Model              XDT1       

       Napájení              12 - 24 V ~ +/-10 % ; 12 - 30 V  +/-10 %
(musí být provozován pouze s napájecími zdroji kompatibilními s předpisy SELV)       

       Příkon              < 2,5 W       

       Výška montáže              2 m až 3,5 m (místní předpisy mohou ovlivnit doporučenou výšku montáže)       

       Provozní teplota              -25 °C až +55 °C; 0-95% relativní vlhkosti, nekondenzující       

       Třída krytí              IP 54       

       Hlučnost              < 70 dB                     

       Očekávaná životnost              20 let       

              
                                        

       Režim detekce              pohyb; min. detekční rychlost 5 cm/s              přítomnost; standardní doba odezvy : < 200 ms (max. 500 ms)       

       Technologie       
       mikrovlnný dopplerův radar; frekvence vysílání: 24,150 

GHz; vyzařovaný výkon: < 20 dBm EIRP; hustota emitované 
energie: < 5 mW/cm²       

       aktivní infračervená s analýzou pozadí; bod: 5 cm × 5 cm; 
počet bodů: max. 24 na řadu; počet řad 2       

       Typ výstupu              polovodičové relé; 100 mA; 42 V ~/        
       polovodičové relé (standardní); 100 mA; 42 V ~/  

čas přidržení: 0,3 to 1 s       

       Hlídání vstupu                     
       citlivost: nízká < 1 V; vysoká: > 10 V (max. 30 V); doba odezvy 

požadované zkoušky: standardní: < 5 ms       

       Použité normy              R&TTE 1999/5/EC; EMC 2004/108/EC; MD 2006/42/EC; RoHS 2002/95/EC       

       Certifikace       
       EN16005:2012 kapitola 4.6.8; EN ISO 13849-1:2008 Pl «c» CAT.2 (za předpokladu, že systém monitoruje detektor alespoň 

jednou během každého cyklu dveří); EN 12978; DIN 18650-1:2010 kapitola 5.7.4; BS 7036-1:1996 kapitola 8.1       

 

 

 

         PŘÍSLUŠENSTVÍ         

 

    
    

       XDT-CA montážní sada 
do podhledu (pouze 
pro XDT1 a XDT3)       

       105107                     

    
   

       XDT-BA montážní 
konzole (pouze pro 
XDT1, XDT3 a XV1)             

       105106                     

    
   

       XDT-RA ochrana proti 
dešti (pouze pro XDT1, 
XDT3, XV1 a XBFA 
ON/ST)       

       105137                     

    
   

       TF1 rádiové ovládání 
(pro nastavení XDT1, 
XDT3, XBFA ST)               

       785541                     
 

 

   

Kombinovaný radar pro aktivaci a bezpečnost 
s programovacím displejem
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         Radary a čidla         

 

  

 

    
   

radar e IR

 

 

    
   

   

   

         XDT3         
 

 

    

 

 

   

       Model              Popis              Objednací číslo       

       XDT3              kombinovaný radar s detekcí pohybu a přítomnosti pro únikové cesty              105104       

   

 

 

 

    
   

    
   

    
   

EN16005
    

   

 

   

 

 

 

         TECHNICKÁ SPECIFIKACE         
 

 

       Model              XDT3       

       Napájení              12 - 24 V ~ +/-10 % ; 12 - 30 V  +/-10 % 
(musí být provozován pouze s napájecími zdroji kompatibilními s předpisy SELV)       

       Příkon              < 2,5 W       

       Výška montáže              2 m až 3,5 m (místní předpisy mohou ovlivnit doporučenou výšku montáže)       

       Provozní teplota              -25 °C až +55 °C; 0-95 % relativní vlhkosti, nekondenzující       

       Třída krytí              IP 54       

       Hlučnost              < 70 dB       

       Očekávaná životnost              20 let       

              
                                        

       Režim detekce              pohyb; min. detekční rychlost 5 cm/s              přítomnost; standardní doba odezvy : < 200 ms (max. 500 ms)       

       Technologie       
       mikrovlnný dopplerův radar; frekvence vysílání: 
24150 GHz; vyzařovaný výkon: < 20 dBm EIRP; 

hustota emitované energie: < 5 mW/cm²       

       aktivní infračervená s analýzou pozadí; 
bod: 5 cm × 5 cm; počet bodů: max. 24 na řadu; 2 řady       

       Typ výstupu       

       polovodičové relé; 100 mA; 42 V ~/� FREKVENČNÍ VÝSTUP: 
impulzní signál (f=100 Hz ± 10 %); VÝSTUP PROUDU: 

galvanicky oddělený stejnosměrný proud, zobrazení stavu 
„bez detekce“: napájení zapnuto; napětí otevřeného obvodu 

6,5 V; zobrazení stavu „detekce“: napájení vypnuto; 
zbytkové napětí otevřeného obvodu: < 500 mV       

       polovodičové relé (standardní); 
100 mA; 42 V ~/  

čas přidržení: 0,3 až 1 s       

       Hlídání vstupu                     
       citlivost: nízká < 1 V; vysoká: > 10 V (max. 30 V); 

doba odezvy požadované zkoušky: standardní: < 5 ms       

       Použité normy              R&TTE 1999/5/EC; MD 2006/42/EC; LVD 2006/95/EC; ROHS2 2011/65/EU       

       Certifikace       

       EN12978; EN ISO 13849-1:2008 Pl «c» CAT.2; EN16005:2012 
kapitola 4.6.8; DIN 18650-1:2010 kapitola 5.7.4; AutSchR; 

BS 7036-1:1996 kapitola 7.3.2 (platí pouze pro frekvence a 
výstupy stejnosměrného proudu)       

       EN12978; EN ISO 13849-1:2008 Pl «c» CAT.2 (za předpokladu, 
že systém monitoruje detektor alespoň jednou během 

každého cyklu dveří); EN16005:2012 kapitola 4.6.8; DIN 18650-
1:2010 kapitola 5.7.4; BS 7036-1:1996 kapitola 8.1       

 

 

 

         PŘÍSLUŠENSTVÍ         

 

    
   

XDT-CA montážní sada 
do podhledu (pouze 
pro XDT1 a XDT3)

       105107                     

    
   

       XDT-BA montážní 
konzole (pouze pro 
XDT1, XDT3 a XV1)       

       105106                     

    
   

       XDT-RA ochrana proti 
dešti (pouze pro XDT1, 
XDT3, XV1 a XBFA 
ON/ST)       

       105137                     

    
   

       TF1 rádiové ovládání 
(pro nastavení XDT1, 
XDT3, XBFA ST)               

       785541                     
 

 

   

Kombinovaný radar pro aktivaci a bezpečnost 
u únikových cest s programovacím displejem
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         Radary a čidla         

 

  

 

    
   

IR

 

 

    
   

 

    

   

         X1S         
 

 

    
   

 

 

   

       Model              Popis              Objednací číslo       

       X1S              aktivní jednobodové infračervené čidlo X1S s detekcí pohybu a přítomnosti              105118       

   

 

 

 

    
   

 

   

 

 

 

         TECHNICKÁ SPECIFIKACE         
 

 

       Model              X1S       

       Napájení              12 - 24 V ~/  -5 % / +10 %       

       Příkon              120 mA @ 24V ~/80 mA @ 24 V        

       Výška montáže              0,6 - 3 m       

       Oblast detekce              35 × 70 mm (ve výšce 2,2 m)       

       Doba odezvy              64 ms       

       Doba sepnutí kontaktu              0,5 s       

       Odrazivost              min. 10 % při vlnové délce 850 nm       

       Provozní teplota              -25 °C až +55 °C; 0-95 % relativní vlhkosti, nekondenzující       

       Třída krytí              IP 53       

       Technologie              aktivní infračervená       

       Režim detekce              detektor přítomnosti s měřením vzdálenosti       

       Typ výstupu       r       elé; max. napětí na kontaktu: 42 V ~/ ; 1 A (odporový); 
max. spínaný výkon: 30 W (V ) / 60 VA (~)              

       Typ vstupu       
       1 optočlen; max. napětí na kontaktu: 30 V; 

prahová hodnota napětí: vysokonapěťový režim > 10 V, nízkonapěťový režim < 1 V       

       V souladu s normami              elektromagnetická kompatibilita (EMC) podle směrnice 2004/108/EEC       

 

 

 

         PŘÍSLUŠENSTVÍ         

 

    
    

X1S-SMA montážní 
konzole (pouze 
pro X1S)              

       105119                     
 

 

   

NOVINKA
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         Radary a čidla         

      

         Příslušenství         
   

 

 

 

 

         PŘÍSLUŠENSTVÍ         

 

    
   

XMRA ochrana proti 
dešti (pouze pro XM100 
ONE)              

       105086                     

    
   

       XBA1 montážní konzole 
(pouze pro XBFRM1)               

       105092                     

    
   

       XRA1 ochrana proti 
dešti (pouze 
pro XBFRM1)       

       105093       

    
   

       XDT-CA montážní sada 
do podhledu (pouze 
pro XDT1 a XDT3)       

       105107       

    
   

       XV1-CA montážní sada 
do podhledu (pouze 
pro XV1)       

       105136       

    
   

       XDT-BA montážní 
konzole (pouze pro 
XDT1, XDT3 a XV1)       

       105106       
  

 

 

 

         >>         

 

    
   

XDT-RA ochrana proti 
dešti (pouze pro XDT1, 
XDT3, XV1 a XBFA 
ON/ST)

       105137       

    
    

       Panely pro zapuštěnou 
montáž MINISWITCH 
GLS v černém plasto-
vém provedení       

       105211       

    
   

       Spotfinder zařízení 
pro identifikaci 
polohy bezpečnostní 
infračervené clony       

       785187       

    
   

       TF1 rádiové ovládání 
(pro nastavení XDT1, 
XDT3, XBFA ST)               

       785541       

    
   

       X1S-SMA montážní 
konzole (pouze 
pro X1S)       

       105119       
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         AUTOMATICKÉ SYSTÉMY 
PRO KŘÍDLOVÉ DVEŘE         
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               Typ instalace         

 

 
  

 

 

   

  

 

 

                  

   

 

   

   

       Model       Délka křídla
Maximální hmotnost křídla 

s kluzným ramenem
Maximální hmotnost křídla 

s kloubovým ramenem

       950 N              700 - 1400 mm              71 - 286 kg              92 - 367 kg       

       A951              700 - 1100 mm              100 kg              100 kg       
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         Automatické systémy 
pro křídlové dveře         

 

 

   

 

    
   

    
   

    
   

    
   

 

 

 

 

    
   

    
   

    
   

 

   

 

  

 

 

    

   

 

         Délka křídla         

         700 - 1400 mm         
  

 

 

 

    

   

 

         Maximální hmotnost křídla         

         286 - 367 kg         
  

   

   

         950 N         
 

 

         Automatický pohon 
pro křídlové dveře         
 

 

    
   

 

 

•          Automatický pohon, který splňuje normu EN16005, umožňuje obsluhu dveří vážících 
více než 360 kg, a to tiše a v nepřetržitém provozu.

• Kryt může být z eloxovaného hliníku nebo ABS plastu v inovativním designu.         

   

 

 

 

 

   

 

    
   

 

 

 

 

  

 

   

      

   

 

    
   

EN16005
    

   

 

   

 

 

 

         TECHNICKÁ SPECIFIKACE         
 

       Model              950 N       

       Napájení              220-240 V~ - 50/60 Hz       

       Příkon              100 W       

       Frekvence použití              100 %       

       Elektromotor              elektromotor napájen 24 V        

       Maximální zatížení příslušenstvím              1 A - 24 V        

       Napájení eletrického zámku              (N.O./N.C.) 24 V  / 500 mA max.       

       Rozměry (d × v × h)              530 × 105 × 160 mm       

       Hmotnost              10 kg       

       Provoz v případě výpadku el. proudu              manuální otevření/zavření - zavření pružinou       

       Maximální úhel otevření křídla              100° - 125°       

       Čas otevření křídla              4-10 s (nastavitelné)       

       Čas zavření křídla              4-10 s (nastavitelné)       

       Částečné otevření              10-90 % celkového otevření       

       Pauza              0-30 s       

       Noční pauza              0-30 s       

       Enkodér              standardní       

       Monitoring bezpečnostních senzorů (EN16005)              standardní (může být deaktivováno)       

       Nízkoenergetický provoz (EN 16005)              standardní (může být deaktivováno)       

       Provozní teplota              -20 °C až +55 °C       

       Třída krytí              IP 23 (pouze pro interiérové využití)       

       V souladu s normami              EN16005; EN61000-6-2; EN61000-6-3       
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         MODELY TÉTO ŘADY         

       Model              Popis       
       Velikost 

průchodu       

       Maximální hmotnost 
křídla s kloubovým 

ramenem       

       Maximální hmotnost 
křídla s kluzným 

ramenem       

       Objednací 
číslo       

       950 N       

       s elektronickou řídící jednotkou, voličem funkcí 
a plastovým krytem       

       700 - 1400 mm       
       367 kg - 700 mm    
    92 kg - 1400 mm       

       286 kg - 700 mm    
    71 kg - 1400 mm       

       105414       

       s elektronickou řídící jednotkou, voličem funkcí 
a krytem z eloxovaného hliníku       

       105415       

       s elektronickou řídící jednotkou, voličem funkcí, 
bez krytu       

       205004       

 

   

 

 

   

 

KOMPLETNÍ AUTOMATICKÝ SYSTÉM 950 N SE SKLÁDÁ Z NÁSLEDUJÍCÍCH KOMPONENTŮ:
         ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA 950MPS A 
950I/0    
•           Vestavěná mikroprocesorová 

řídicí jednotka s autodiagno-
stikou a průběžným sledová-
ním všech funkcí dveří.

• Bezpečnostní zařízení proti 
přivření, které funguje jak při 
zavírání, tak při otevírání.

• Volič funkcí integrovaný 
v pohonu s logikou: 
AUTOMATIKA - MANUÁLNÍ - 
OTEVŘENO.

• Samoučení “otevřené” 
a “zavřené” polohy dveří 
a měření hmotnosti dveří.

• Funkce “přibouchnutí při 
zavření” zajišťuje uzavření 
dveří i v případě silného větru.

• Volitelná funkce Push&Go.
• Navrženo pro funkční 

klávesnici KP CONTROLLER 
a SDK Light.

• Použití klávesnice KP 
CONTROLLER umožňuje 
následující funkce:
- nastavení rychlosti otevření 
a zavření
- nastavení pauzy
- volba funkcí MANUÁLNÍ - 
OTEVŘENO - AUTOMATICKÁ 
- JEDNOSMĚRNÁ - NOC
- funkce INTERLOCK.

• Verzi MASTER-SLAVE pro 
dvoukřídlé dveře.

• Možno zapojit maják nebo 
nastavit gong.

• Funkci autodiagnostiky.
• Týdenní kalendář.
• Celkový počet cyklů.
• Umožňuje nastavení 

přístupového hesla.    
          

POHONNÁ JEDNOTKA 950 N 
OBSAHUJE:            
•           FAAC elektromechanický 

automatický systém 
pro křídlové dveře se 
stejnosměrným motorem 
a vratnou pružinou.

• Ochranný kryt z eloxovaného 
hliníku nebo lakovaného 
plastu.

• Ramena z hliníku.
• Instalace na překlad nebo 

na rám křídla v závislosti na 
směru otvírání.

• V případě výpadku proudu 
ovládání manuálně, zavírání 
vratnou pružinou.                 
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         Automatické systémy 
pro křídlové dveře         

   

         XPB-ON         
 

 

 

 

    
  

 

    
   

 

 

    
   

EN16005
   

   

 

    
   

 

 

 

    
   

 

 

   

       Model              Popis              Objednací číslo       

       XPB34-1 ON              délka 340 mm              105094       

       XPB70-1 ON              délka 700 mm              105095       

       XPB90-2 ON              délka 900 mm              105096       

   

   

 

 

 

   

         HLAVNÍ FUNKCE         
 

       Model              XPB-ON       

       Technologie              aktivní infračervená s odstraněním analýzy pozadí       

       Oblast detekce (d × h)              400 × 70 mm       

       Počet bodů              4       

       Výška montáže              od 1,1 m do 3,5 m (dle odrazivosti země)       

       Režim detekce              přítomnost (a pohyb)       

       Doba sepnutí kontaktu              nekonečný       

       Napájení              12 - 24 V~ (+/- 10 %) - reléový výstup; 12 - 30 V  (-5 % / +10 %) - tranzistorový výstup       

   

Infračervené čidlo
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         Automatické systémy 
pro křídlové dveře         

   

         XPB SCAN         
 

 

 

 

    
  

 

    
   

 

    

   

 

    
   

 

 

 

    
   

 

    

       Model              Popis              Objednací číslo       

       XPB SCAN RH       
l       aserové čidlo pro křídlové dveře 

– pravá instalace               
       105044       

       XPB SCAN LH       
       laserové čidlo pro křídlové dveře 

– levá instalace               
       105046       

       XPB SCAN RH+LF       
       pár laserových čidel pro křídlové dveře 

– pravá a levá instalace               
       105047       

   
   

 

 

 

   

         HLAVNÍ FUNKCE         
 

       Model              XPB SCAN       

       Napájení              12-24 V  +/-15 %       

       Příkon              < 2 W       

       Rozměry (d × h × v)              142 × 85 × 23 mm (montážní rámeček + 7 mm)       

       Maximální detekční vzdálenost              4 m       

       Oblast detekce              ochrana křídla: 90° / ochrana oblasti pantu: 16°       

       Úhel náklonu              +2° a + 10° (bez montážní konzole)       

       Úhlové rozlišení laseru              ochrana křídla: 1,3° / ochrana oblasti pantu: 0,2°       

       Emisní charakteristiky laseru              vlnová délka 905 nm; maximální impulzní výstup 25 W; třída 1       

       Provozní teplota              -30 °C až +60 °C při napájení; 0-95 % nekondenzující       

       Třída krytí              IP 54       

       Minimální rychlost detekce              2°/s       

       Materiál krytu              PC/ASA - černá       

       Režim detekce              přítomnost       

       Doba odezvy              ochrana křídla: max 50 ms / ochrana oblasti pantu: max 90 ms       

       Technologie              laser – scanner, měření doby pohybu       

       Typ výstupu       
2 ELEKTRONICKÉ RELÉ (galvanicky odděleno – bez polarity); 

maximální výstupní proud 100 mA; napětí na kontaktu 42 V ~/ DC

       Certifikace       
       EMC 2014/30/EU; LVD 2014/35/EU; MD 2006/42/EC; RoHS2 2011/65/EU;EN12978; EN ISO 13849-1 Pl 

„d“/CAT2; IEC 60825-1; EN60950-1; EN61000-6-2; EN61000-6-3; EN62061 SIL 2; DIN 18650-1 
kapitola 5.7.4 (testbody A); EN16005 kapitola 4.6.8 (testbody A)       

   

Laserové čidlo
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         Automatické systémy 
pro křídlové dveře         

 

  

    

   

         KP CONTROLLER         
 
  

 

    

 

 

•          Volitelná.
• Programovací klávesnice určena pro použití společně s programovacím displejem         .
• Lze použít pouze pro 950 N.

 

 

   

       Model              Popis              Objednací číslo       

       KP CONTROLLER       programovací klávesnice        790840       
   

   

 

 

 

 

   

 

    
   

 

   

 

 

 

         HLAVNÍ FUNKCE         
 

       Model              KP CONTROLLER       

       Provozní funkce       manuální       , automatika, noční zámek, otevřeno, jednosměrný provoz, částečné otevření       

       Výběr provozních funkcí              tlačítky s LED indikací zvolené funkce       

       Volitelné funkce              zamknutí klávesnice, setup, reset (také pomocí jumperu)       

       Diagnostika              pomocí kombinace blikajících LED       

       Programování              možné v kombinaci s programovacím displejem       

Programovací klávesnice
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         RAMENA         

 

    
    

Kloubové rameno 
(maximální hloubka 
nadpraží 250 mm)

       390039       

    
    

Krátké kluzné rameno 
(maximální šířka křídla 
800 mm)

       390041       

    
    

Standardní kluzné 
rameno (šířka křídla 
od 800 mm)

       390040       

    
    

Prodloužení hřídele 
motoru (výška 50 mm)

       390042       

    
    

Prodloužení hřídele 
motoru (výška 80 mm)

       390043       
  

 

 

 

         FUNKČNÍ KLÁVESNICE         

 

    
   

Programovací displej

       790829       
 

 

 

 

 

         >>         

 

    
    

Kryt z přírodního 
hliníku (3 m)

       727311                     

    
    

Kryt z eloxovaného 
hliníku (3 m)

       727312       

    
    

Pár bočních krytů na 
hliníkový kryt motoru

       727931       

    
    

XBFRM1 jednosměrný 
mikrovlnný radar

       105091       

    
    

MINISWITCH GLS 
fotobuňky                    

       105209       

    
   

Panely pro zapuštěnou 
montáž MINISWITCH 
GLS v černém plasto-
vém provedení

       105211       
 

 

 

 

  

   

         Příslušenství                  Automatické systémy 
pro křídlové dveře         

                      F      otobuňky jsou pomocná bezpečnostní zařízení. Jejich správné použití v zemích, kde je aplikována norma EN16005, je uvedeno v normě samotné.
                      Dodáváno bez vložky zámku.                   

         POZNÁMKY         

         >>         

       T20 E klíčový spínač,
povrchová instalace               

         PŘÍSLUŠENSTVÍ         

       401012       

       T20 I klíčový spínač, 
zapuštěná instalace                      

       401014       

       Cylindrická vložka 
do klíčových spínačů 
(T20 / T21 / XK21)       

       712052-87       

XMS bezkontaktní 
tlačítko              

       105084       

Krabička pro 
povrchovou montáž 
(pouze pro XMS)

       105085       

       Plastový loketní spínač 
(95 × 250 mm)       

       401003       

Hliníkový loketní 
spínač (95 × 250 mm)

       401004       

Deska XSH pro 
zapojení až 4 XPB čidel

       105077                     
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         Automatické systémy 
pro křídlové dveře         

 

 

   

 

    
   

    
   

    
   

    
   

 

 

 

 

    
   

 

   

 

 

    
   

NOVINKA
 

 

 

    

   

 

         Délka křídla         

         700 - 1100 mm         
  

 

 

 

    

   

 

         Maximální hmotnost křídla         

         100 kg         
  

   

   

         A951         
 

 

Automatický pohon 
pro interiérové dveře
 

 

    
   

 

 

•          Pohon A951 otevírá a zavírá interiérové dveře tiše a hladce
• Kryt pohonu je z eloxovaného hliníku.
• Vyrobeno v souladu s novou Evropskou bezpečnostní normou EN16005.
• Rychlost a síla jsou naprogramovány v závislosti na rozměrech dveří.
• Díky přesnému výběru mechanických a elektronických součástek může automatický systém A951 

tiše pohánět křídla o hmotnosti 100 kg a délce 1100 mm při nepřetržitém provozu a navíc zajišťuje 
absolutní bezpečnost provozu v jakémkoliv okamžiku.                 

   

 

 

 

 

   

 

    
   

    
   

 

 

 

 

  

 

   

      

   

 

    
   

EN16005
    

   

 

   

 

 

 

         TECHNICKÁ SPECIFIKACE         
 

       Model              A951       

       Napájení              220-240 V~ - 50/60 Hz       

       Příkon              100 W       

       Frekvence použití              100 %       

       Elektromotor              elektromotor napájen 24 V        

       Maximální zatížení příslušenstvím              1 A - 24 V        

       Napájení eletrického zámku              (N.O./N.C.) 24 V  / 500 mA max.       

       Rozměry (d × h × v)              575 × 60 × 70 mm       

       Hmotnost              7 kg       

       Provoz v případě výpadku el. proudu              manuální otevření / zavření       

       Maximální úhel otevření křídla              100° - 125°       

       Čas otevření křídla              4 - 10 s (nastavitelné)       

       Čas zavření křídla              4 - 10 s (nastavitelné)       

       Částečné otevření              standardní (nastavitelné)       

       Pauza              0 - 30 s       

       Noční pauza              0 - 90 s       

       Enkodér              standardní       

       Monitoring bezpečnostních senzorů (EN16005)              standardní (může být deaktivováno)       

       Nízkoenergetický provoz (EN16005)              standardní (může být deaktivováno)       

       Provozní teplota              -20 °C až +55 °C       

       Třída krytí              IP 23 (pouze pro interiérové využití)       

       V souladu s normami              EN16005; EN61000-6-2; EN61000-6-3 ; EN13849       
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         MODELY TÉTO ŘADY         

       Model              Popis       
       Velikost 

průchodu       
       Maximální hmotnost křídla 

s kloubovým ramenem       
       Maximální hmotnost křídla 

s kluzným ramenem       
       Objednací 

číslo       

       A951       
       s elektronickou řídící jednotkou, 

voličem funkcí a krytem 
z eloxovaného hliníku       

       700 - 1100 mm              100 kg              100 kg              105951       

 

   

 

 

   

 

KOMPLETNÍ AUTOMATICKÝ SYSTÉM A951 SE SKLÁDÁ Z NÁSLEDUJÍCÍCH KOMPONENTŮ:
         ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA A951    
•           Vestavěná mikroprocesorová 

řídicí jednotka s autodiagnos-
tikou a nepřetržitým sledová-
ním všech funkcí dveří.

• Bezpečnostní zařízení proti 
přivření, které funguje jak při 
zavírání, tak při otevírání.

• Integrovaný volič funkcí s 
následujícími provozními 
logikami: 
AUTOMATIKA
MANUÁLNÍ/NOC
OTEVŘENO.

• Funkce “proti vniknutí” - 
dveře brání manuálnímu 
pokusu o jejich otevření.

• Volitelná funkce Push&Go.
• Podporující KP EVO a LK EVO 

funkční klávesnice.
• Použití klávesnic KP EVO 

umožňuje následující funkce:
- nastavení rychlosti otevření 
a zavření
- nastavení bezpečnostního 
zařízení proti přivření
- funkce Energy Saving
- autodiagnostiku
- týdenní kalendář
- nastavení pauzy
- sadu baterií a správu zámku
- programování vstupů 
a výstupů
- upozornění na servis 
a údržbu
- zobrazení počtu cyklů
- verzi MASTER-SLAVE 
pro dvoukřídlé dveře
- funkci INTERLOCK
- funkci INTERCOM.            

     

         POHONNÁ JEDNOTKA A951 
OBSAHUJE        :    
•           FAAC elektromechanický 

automatický systém pro 
křídlové dveře pracující se 
stejnosměrným proudem.

• Ochranný kryt z eloxovaného 
hliníku.

• Kluzná a kloubová ramena 
v eloxovaném hliníku.

• Instalace na překlad.
• Manuální provoz v případě 

výpadku elektrického proudu.
• Volitelná baterie.         
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         Automatické systémy 
pro křídlové dveře         

   

         XPB-ON         
 

 

 

 

    
  

 

    
   

 

 

    
   

EN16005
   

   

 

    
   

 

 

 

    

 

 

   

       Model              Popis              Objednací číslo       

       XPB34-1 ON              délka 340 mm              105094       

       XPB70-1 ON              délka 700 mm              105095       

       XPB90-2 ON              délka 900 mm              105096       
   

   

 

 

 

   

         HLAVNÍ FUNKCE         
 

       Model              XPB-ON       

       Technologie              aktivní infračervená s odstraněním analýzy pozadí       

       Oblast detekce (d × h)              400 × 70 mm       

       Počet bodů              4       

       Výška montáže              od 1,1 m do 3,5 m (dle odrazivosti země)       

       Režim detekce              přítomnost (a pohyb)       

       Doba sepnutí kontaktu              nekonečný       

       Napájení              12-24 V~ (+/-10 %) - reléový výstup; 12-30 V  (-5 % / +10 %) - tranzistorový výstup       

   

Infračervené čidlo
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         Automatické systémy 
pro křídlové dveře         

   

         XPB SCAN         
 

 

 

 

    
  

 

    
   

 

    

   

 

    
   

 

 

 

    
   

 

    

       Model              Popis              Objednací číslo       

       XPB SCAN RH       
l       aserové čidlo pro křídlové dveře 

– pravá instalace               
       105044       

       XPB SCAN LH       
       laserové čidlo pro křídlové dveře 

– levá instalace               
       105046       

       XPB SCAN RH+LF       
       pár laserových čidel pro křídlové dveře 

– pravá a levá instalace               
       105047       

   
   

 

 

 

   

         HLAVNÍ FUNKCE         
 

       Model              XPB SCAN       

       Napájení              12 V - 24  +/-15 %       

       Příkon              < 2 W       

       Rozměry (d × h × v)              142 × 85 × 23 mm (montážní rámeček + 7 mm)       

       Maximální detekční vzdálenost              4 m       

       Oblast detekce              ochrana křídla: 90° / ochrana oblasti pantu: 16°       

       Úhel náklonu              +2° a + 10° (bez montážní konzole)       

       Úhlové rozlišení laseru              ochrana křídla: 1,3° / ochrana oblasti pantu: 0,2°       

       Emisní charakteristiky laseru              vlnová délka 905 nm; maximální impulzní výstup 25 W; třída 1       

       Provozní teplota              -30 °C až +60 °C při napájení; 0-95 % nekondenzující       

       Třída krytí              IP 54       

       Minimální rychlost detekce              2°/s       

       Materiál krytu              PC/ASA - černá       

       Režim detekce              přítomnost       

       Doba odezvy              ochrana křídla: max 50 ms / ochrana oblasti pantu: max 90 ms       

       Technologie              laser – scanner, měření doby pohybu       

       Typ výstupu       
2 ELEKTRONICKÉ RELÉ (galvanicky odděleno – bez polarity); 

maximální výstupní proud 100 mA; napětí na kontaktu 42 V ~/ DC

       Certifikace       
       EMC 2014/30/EU; LVD 2014/35/EU; MD 2006/42/EC; RoHS2 2011/65/EU;EN12978; EN ISO 13849-1 Pl 

„d“/CAT2; IEC 60825-1; EN60950-1; EN61000-6-2; EN61000-6-3; EN62061 SIL 2; DIN 18650-1 
kapitola 5.7.4 (testbody A); EN16005 kapitola 4.6.8 (testbody A)       

   

Laserové čidlo
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         Automatické systémy 
pro křídlové dveře         

 

  

    

   

         KP EVO         
 

 

Funkční klávesnice
 

 

    
   

 

 

•          Volitelná.
• Je vybavena širokým grafickým displejem a přístupem ke všem parametrům dveří díky 4 tlačítkům 

navigujícím uživatele v menu.
• Lze použít pouze pro A951.         
 

 

       Model              Popis              Objednací číslo       

       KP EVO       funkční klávesnice        790022       
   

 

 

 

 

   

 

    
   

 

   

 

 

 

         HLAVNÍ FUNKCE         
 

       Model              KP EVO       

       Provozní funkce       

manuální        (zabezpečeno klíčem nebo kódem dle normy EN16005)       

noční zámek (zabezpečeno klíčem nebo kódem dle normy EN16005)

automatika

jednosměrný provoz

částečně jednosměrný provoz

částečné otevření

otevřeno

       Volitelné funkce              setup, reset, blokování klávesnice       

       Výběr provozních funkcí              tlačítky s indikací zvolené funkce na displeji. Možnost uzamknout uživatelským kódem.       

       Hlavní programovací funkce       

       zadání přístupového hesla pro uživatele a servis       

nastavení rychlosti otevírání a zavírání

nastavení síly otevírání a zavírání

nastavení ochrany proti přivření

nastavení času pauzy

zapnutí funkce “Energy saving”

ovládání diagnostického displeje

správa týdenního kalendáře

nastavení funkcí záložní baterie a elektromechanického zámku motoru

programování vstupů a výstupů

upozornění na servis a údržbu

zobrazení počtu cyklů

       Programování              kompletní přístup s kódem administrátora a základní s kódem uživatele       
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Automatické systémy 
pro křídlové dveře

         

 

 

 

 

         RAMENA         

 

    
    

       Kluzné rameno       

       390167       

    
    

Kloubové rameno

       390169       

    
    

Prodloužení hřídele 
motoru

       390117       
  

 

 

 

         KLÁVESNICE / VOLIČE FUNKCÍ         

 

    
    

KP EVO funkční 
klávesnice

       790022       

    
   

LK EVO volič funkcí

       790024                     
 

 

 

 

 

         PŘÍSLUŠENSTVÍ         

 

    
   

XBFRM1 jednosměrný 
mikrovlnný radar

       105091       

    
   

       MINISWITCH GLS 
fotobuňky             

       105209       

    
   

Panely pro zapuštěnou 
montáž MINISWITCH 
GLS v černém 
plastovém provedení              

       105211       

    
   

       T20 E klíčový spínač,
povrchová instalace               

       401012       

    
   

       T20 I klíčový spínač,
zapuštěná instalace                      

       401014       

    
   

       Cylindrická vložka 
do klíčových spínačů 
(T20 / T21 / XK21)       

       712052-87       
 

 

 

 

 

         >>         

 

    
   

XMS bezkontaktní 
tlačítko              

       105084       

    
   

       Krabička pro povrcho-
vou montáž (pouze 
pro XMS)               

       105085       

    
   

       Plastový loketní spínač 
(95 × 250 mm)               

       401003       

    
   

       Hliníkový loketní 
spínač (95 × 250 mm)       

       401004       

    
    

Záložní zdroj

       390116       

    
    

Komunikační deska

       390166       
 

 

 

 

 

         POZNÁMKY         
                            Fotobuňky jsou pomocná bezpečnostní zařízení. Jejich správné použití v zemích, kde je aplikována norma EN16005, je uvedeno v normě samotné.    
                       Dodáváno bez vložky zámku.         

 

   

Příslušenství                  
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         AUTOMATICKÉ SYSTÉMY 
PRO ZVLÁŠTNÍ VSTUPY         

  

 

  

 

  

 

    

   

         Obsah         

Airslide str. 68

SF1400 NOVINKA  str. 70
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         Automatické systémy 
pro zvláštní vstupy         

 

 

   

  

 

 

  

   

 

 

PATENTOVÁNO

 

 

 

    

   

 

         Velikost průchodu         

         2500 - 4800 mm         
  

   

   

         Airslide         
 

 

Posuvné dveře s integrovanou 
vzduchovou clonou
 

 

    
   

 

•        Automatické posuvné dveře s integrovanou vzduchovou clonou.
• Vhodné pro prostory přístupné veřejnosti, jako jsou obchody, supermarkety, kanceláře, banky, 

nemocnice, letiště a železniční stanice.
• Možnost přidání anti-panic systému v souladu s Evropskou normou EN16005.
• Při kombinaci dveří s automatickým pohonem série FAAC A1400 Air díky jeho inovativnímu systému 

Energy Saving identifikuje objem příchozích a perfektně optimalizuje dobu otevření a zavření, čímž 
zabraňuje zbytečnému rozptýlení vzduchu i v případě, že osoby prochází kolem dveří.

• VÝKON PRODUKTU: lepší energetická účinnost až o 60%, lepší kvalita vzduchu až o 62 %, 
lepší komfort prostředí až o 48 %.                 

 

 

 

 

   

 

    
   

    
   

 

   

   

    
   

      

 

    
   

    
   

EN16005
    

   

 

   

 

 

 

         TECHNICKÁ SPECIFIKACE         
 

       Model              Airslide       

       Napájení              220-240 V~ - 50/60 Hz       

       Příkon              160 W       

       Frekvence použití              100 %       

       Elektromotor              jednofázový asynchronní motor       

       Otáčky motoru              2850 ot./min.       

       Průměr ventilátoru              80 mm       

       Rozměry (h × v)              117 × 252 mm       

       Maximální rychlost proudění              12,8 m/s       

       Proudění vzduchu              1300 m3/h × m       

Poznámka: Systém Airslide musí být vždy používán s automatizovaným systémem A1000 Compact nebo A1400 Air.    
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         MODELY TÉTO ŘADY         

       Model       Křídla Šířka stěny        Šířka volného průchodu       Výška stropu        Výška průchodu              APN + reset       

       Airslide 2+2       
       2 pohyblivá 
a 2 pevná       

       2500 - 4800 mm              1200 - 2200 mm              2154 - 2654 mm              1900 - 2400 mm              ano (volitelné)       

       Airslide 1+1       
1 pohyblivé 
a 1 pevné

       2500 - 4800 mm              1200 - 2200 mm              2154 - 2654 mm              1900 - 2400 mm              ano (volitelné)       

    

 

   

 

 

   

 

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ AIRSLIDE VČETNĚ DVEŘÍ PRO ZVLÁŠTNÍ VSTUPY SE SKLÁDÁ Z NÁSLEDUJÍCÍCH KOMPONENTŮ:
         AIRSLIDE    
     

•          Hlavní samonosný profil 
170 × 38 mm.

• Vnější kryt profilu o výšce 250 
mm.

• Vnější kryt, který lze otevřít 
pro kontrolu a údržbu.

• Vnitřní zábrana kryje 
jednofázový motor 220 V 
~ / 50 Hz, který obsahuje 
ventilační jednotku s různými 
kombinacemi radiálních 
ventilátorů.

• Nasává vzduchu uvnitř 
budovy a tlačí ho ven.

• Automatické sepnutí v pří-
padě otevíracího impulzu 
v ostatních případech 
vypnuto.    

     

         NOSNÉ KONSTRUKCE    
•           Kompletní automatické 

dveře skládající se z robustní 
samonosné hliníkové 
konstrukce.

• Hlavní sekce se zabudovanou 
vzduchovou bariérou z 
hliníkových profilů UNI 9006 
ze slitiny 6060.

• Předsestavený systém 
s obvodovým rámem 
s nosnou hlavní částí, bočními 
sloupy a příslušenstvím.    

     

KŘÍDLA             
•           Automatické posuvné dveře 

vyrobené z hliníkových profilů 
a tloušťce 50 nebo 20 mm se 
zaoblenými hranami včetně 
veškerého instalačního 
příslušenství.

• Vodící kameny z nerezové 
oceli.

• Povrchová úprava elox nebo 
práškové lakování barvami z 
palety RAL.

• Možnost použití lepených skel 
44.2 a 55.2 nebo izolačních 
skel 44.2/12/33.2.         
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         Automatické systémy 
pro zvláštní vstupy         

 

 

   

  

 

 

  

   

 

 

    
   

NOVINKA
 

 

 

    

   

 

         Velikost průchodu         

         845 - 1970 mm         
  

   

   

         SF1400         
 

 

Automatické skládací dveře

 

 

    
   

 

•        Automatické skládací dveře s integrovaným antipanikovým systémem.
• Automatický systém řady FAAC SF1400 je vhodný zejména v prostředí s omezeným prostorem, 

kde není možné instalovat normální posuvné dveře a kde je nutná úniková cesta v souladu 
s Evropskou normou EN16005.

• Dodávají se v rozměrech a konfiguraci požadované klientem.
• Řada SF1400 se skládá z různých modelů, které jsou vybaveny ovládáním jedno nebo dvojitě 

skládaných křídel s nebo bez antipanikového systémem.         

 

 

 

 

   

 

    
   

    
   

 

   

   

 

    
   

    
   

EN16005
    

   

 

   

 

 

 

         TECHNICKÁ SPECIFIKACE         
 

       Model              SF1400       

       Napájení              220-240 V~ - 50/60 Hz       

       Příkon              140 W       

       Frekvence použití              100 %       

       Elektromotor              elektromotor napájen 36 V  s enkodérem       

       Maximální zatížení příslušenstvím              1A - 24        

       Typ přenosu síly              pomocí elektrovodivého ozubeného řemenu       

       Čas otevření křídla              10 - 75 cm/s (jednokřídlé) - 20 - 150 cm/s (dvoukřídlé)       

       Čas zavření křídla              10 - 75 cm/s (jednokřídlé) - 20 - 150 cm/s (dvoukřídlé)       

       Částečné otevření              10 - 90 % celkového otevření       

       Pauza              0 - 30 s       

       Noční pauza              0 - 240 s       

       Enkodér              standardní       

       Monitoring bezpečnostních senzorů (EN16005)              standardní (může být deaktivováno)       

       Nízkoenergetický provoz (EN 16005)              standardní (může být deaktivováno)       

       Provozní teplota              -20 °C až +55 °C       

       Třída krytí              IP 23 (pouze pro interiérové využití)       

       Typ profilu              30mm hliníkový profil       

       Síla skla       bezpečnostní lepené dvousklo        33-15-33 mm       

       Úniková cesta (EN 16005)              mechanické uvolnění křídel       

       V souladu s normami              EN 16005; EN 13489-1 Pl "c"; EN 13489-2; EN 60335-1; EN 60335-2; EN ISO 12100; EN 61000-6-2; EN 61000-6-3       
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         MODELY TÉTO ŘADY         

       Model       Křídla        Šířka stěny              Šířka volného průchodu              Výška stropu              Výška průchodu              APN       

       SF1400 1       jednoduché skládání        1100 - 1300 mm              845 - 1045 mm              2150 - 2450 mm              1912 - 2212 mm              ano       

       SF1400 2              dvojité skládání              1600 - 2340 mm              1230 - 1970 mm              2150 - 2450 mm              1912 - 2212 mm              ano       

    

 

   

 

 

   

 

KOMPLETNÍ SF1400 PRO ZVLÁŠTNÍ VSTUPY SE SKLÁDÁ Z NÁSLEDUJÍCÍCH KOMPONENTŮ:
         NOSNÉ KONSTRUKCE    
•           Nosná konstrukce, která 

může být rozebrána pro 
usnadnění přepravy.    

     

         KŘÍDLA    
•           Křídla jsou vyrobena z kula-

tých hliníkových profilů se 
sníženým průřezem, což 
zaručuje světlost a prevenci 
úrazů.

• Jsou vybaveny izolačními skly 
33/15/33.

• Skryté panty s kuličkovými 
ložisky.

• Antipanikový systém vhodný 
pro únikové cesty s nastavi-
telným magnetickým 
uchycením křídla.

• Povrchová úprava elox nebo 
práškové lakování barvami 
z palety RAL.            

     

         ČELNÍ KRYT    
•           Dostupný v přírodním hliníku 

nebo v eloxované úpravě 
o výšce 140 mm a ve tvaru 
“L”.

• Bezpečnostní padák, který 
spojuje kryt s nosným profi-
lem tak, aby nedošlo k jeho 
pádu.

• Integrovaný antivibrační 
plastový profil v místě 
kontaktu nosného profilu 
a krytu.

• Umožňuje uzamčení v otevře-
né pozici při údržbě.    

     

         POHONNÁ JEDNOTKA SF1400 
OBSAHUJE        :    
•           Speciální spojku, která 

optimalizuje rychlost a hlad-
kost pohybu křídel.

• Hlavní převodový motor 
napájený na 36 Vdc 
s optickým enkodérem.

• Mikroprocesorovou 
řídicí jednotku E1400 se 
specifickým firmwarem.

• Elektrovodivý převodový 
řemen.

• Spínaný zdroj s nízkou 
spotřebou energie díky 
technologii GreenTech.    

     

         ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA E1400    
•           Mikroprocesorová řídící 

jednotka E100 se zabudova-
ným blokem motoru a řídícími 
deskami baterií a fotobuněk.

• 230 V~ spínaný zdroj.
• Specifické, barevné 

a odnímatelné svorkovnice.
• Programování 

prostřednictvím SDK EVO 
funkční klávesnice.

• Programování základních 
funkcí: automatický, noc, 
otevřeno, jednosměrný, 
částečný, manuální.

• Automatické úpravy:
- definice otevřené a zavřené 
pozice
- výběr optimální rychlosti, 
zrychlení a zpomalení
- monitorování snímačů 
v souladu s EN16005
- bezpečnostní zařízení proti 
přivření v souladu s EN16005
- možnost nastavení rychlosti 
a set-up přímo na desce 
(bez pomoci externích 
programátorů).

• Funkce reset.
• 2 konfigurovatelné výstupy.
• 4 konfigurovatelné vstupy.
• 2 konfigurovatelné nouzové 

vstupy.
• 2 programovatelné monito-

rované vstupy bezpečnost-
ních čidel (EN16005).

• Funkce blokování.
• Funkce “gongu”.
• Funkce “stropního světla”.
• Funkce okamžitého zavření.
• LCD displej pro zobrazení 

stavu dveří, diagnostik poruch 
a programování.

• 3 tlačítka pro základní 
programování:
- počet křídel
- pauza
- noční pauza
- rychlost otevření a zavření
- úspora energie
- otevírací a zavírací síla
- doba přítlaku
- programování vnitřních 
a vnějších senzorů
- nouzová konfigurace.

• 3 tlačítka pro pokročilé 
programování:
- řízení monitorovaných 
senzorů
- konfigurace vstupu
- funkce pro lékárny
- blokace motoru
- monitoring zámku motoru
- zpoždění deaktivace 
vnitřního senzoru v nočním 
režimu
- konfigurace výstupu

• Aktualizace firmwaru a sta-
hování / nahrávání některých 
informací (konfigurace, časo-
vače, soubory protokolu) pro-
střednictvím USB portu.         
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         Obsah         

SKR35 NOVINKA  str. 74

         AUTOMATICKÉ SYSTÉMY PRO POSUVNÉ DVEŘE 
SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI VLOUPÁNÍ         
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Aut. sys.          pro posuvné 
dveře se zvýšenou 
odolností proti vloupání         

 

 

   

  

 

 

  

   

 

 

    
   

NOVINKA
 

    

   

         SKR35         
 

 

Posuvné dveře se zvýšenou 
odolností proti vloupání
 

 

    
   

 

•        Automatické dveře odolné proti vloupání, vyrobené a certifikované podle normy EN1627, 
bezpečnostní třída RC3.

• Certifikace RC3 v souladu s normou EU EN1627 uděluje vysokou bezpečnostní úroveň proti 
pokusům o vloupání profesionálních zlodějů pomocí ručních přístrojů jako jsou šroubováky, 
kleště a páčidla.

• Ochrana vstupů obchodů a supermarketů, citlivých míst, kde nelze instalovat vnější rolovací mříže.
• Umožňuje úplnou viditelnost v obou směrech.         

 

 

 

 

   

 

    
   

    
   

 

 

 

 

  

 

   

   

    
   

      

 

    
   

EN1627
    

   

EN16005
    

   

 

   

 

 

Systém SKR musí být vždy používán společně s FAAC automatickými pohony.  
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         MODELY TÉTO ŘADY         

       Model       Křídla Šířka stěny        Šířka volného průchodu              Výška stropu              Výška průchodu       

       SKR35 1              1 pohyblivé              1900 - 2400 mm              850 - 1100 mm              2285 - 2585 mm              2100 - 2400 mm       

       SKR35 1+1              1 pohyblivé a 1 pevné              1900 - 2400 mm              850 - 1100 mm              2285 - 2585 mm              2100 - 2400 mm       

       SKR35 2              2 pohyblivá              2200 - 3800 mm              1000 - 1800 mm              2285 - 2585 mm              2100 - 2400 mm       

       SKR35 2+2              2 pohyblivá a 2 pevná              2200 - 3800 mm              1000 - 1800 mm              2285 - 2585 mm              2100 - 2400 mm       

    

 

   

 

 

   

 

KOMPLETNÍ AUTOMATICKÉ DVEŘE SKR35 PRO ZVLÁŠTNÍ VSTUPY SE SKLÁDAJÍ Z NÁSLEDUJÍCÍCH KOMPONENTŮ:
NOSNÉ KONSTRUKCE             
•           Kompletní automatické 

dveře skládající se z robustní 
samonosné hliníkové 
konstrukce.

• Vyztužené 35mm hliníkové 
profily vhodné pro montáž 
automatických vchodů 
s pevnými a pohyblivými křídly 
vybavenými certifikovaným 
sklem P5A.

• Předsestavený systém 
s obvodovým rámem s 
nosnou hlavní částí, bočními 
sloupy a příslušenstvím.            

     

         KŘÍDLA    
•           Zapuštěné podlahové vedení 

s vodícím kamenem v plné 
délce křídla.

• Povrchová úprava elox nebo 
práškové lakování barvami 
z palety RAL.

• Bezpečnostní sklo 
certifikované podle P5A 
v následujících rozměrech: 
44.2/12/33.2.

• Jeden tříbodový bezpečnostní 
mechanický zámek instalova-
ný na centrálním panelu a dva 
ocelové zámky instalované 
na vnější straně pohyblivých 
křídel.

• Spojení mezi pohyblivými 
a pevnými křídly pomocí 
vyhrazených hliníkových 
profilů vybavených systémem 
proti zvedání.

• Boční kartáče zajišťují 
tepelnou a akustickou 
těsnost.         
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         AUTOMATICKÉ SYSTÉMY 
PRO ČISTÉ PROSTORY         

  

 

  

 

  

 

    

   

         Obsah         

FHE Sliding NOVINKA  str. 78

FHE Swing NOVINKA  str. 80
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Automatické systémy 
pro čisté prostory

 

 

   

 

    
   

    
   

 

 

 

  

   

 

 

    
   

NOVINKA
 

 

 

    

   

 

         Otevírání         

         Automatické 
nebo manuální         

  

 

 

 

    

   

 

Verze

         Jednokřídlá 
nebo dvoukřídlá,
vzduchotěsná         

 

 

   

   

         FHE Sliding         
 

 

Automatické posuvné dveře 
pro čisté prostory
 

 

    
   

 

• Automatické dveře řady FAAC FHE jsou určeny pro nemocniční prostory a pro zamořené prostředí, 
a to podle evropského nařízení EN16005.

• Rozsah modelové řady je tvořen různými vzduchotěsnými modely, které jsou k dispozici s několika 
povrchovými úpravami, jako je hliník a nerezová ocel.

• Kompletní nabídku doplňuje široké příslušenství, jako jsou olověné panely, průzory a bezpečnostní 
čidla.  

 

 

 

 

   

 

    
   

    
   

 

   

         

 

    
   

    
   

EN16005
    

   

 

   

 

 

 

         TECHNICKÁ SPECIFIKACE         
 

       Model              FHE Sliding       

       Napájení              220-240 V~ –  50/60 Hz       

       Příkon              140 W       

       Frekvence použití              100 %       

       Maximální síla křídla              65 mm       

       Elektromotor              elektromotor napájen 36 V  s enkodérem       

       Přídavný elektromotor              elektromotor napájen 36 V        

       Maximální zatížení příslušenstvím              1 A - 24 V        

       Typ přenosu síly              pomocí elektrovodivého ozubeného řemenu       

       Čas otevření křídla              10 - 75 cm/s (jednokřídlé) - 20 - 150 cm/s (dvoukřídlé)       

       Čas zavření křídla              10 - 75 cm/s (jednokřídlé) - 20 - 150 cm/s (dvoukřídlé)       

       Částečné otevření              5 - 95 % celkového otevření       

       Pauza              0 - 30 s nebo funkce Energy Saving       

       Noční pauza              0 - 240 s       

       Enkodér              standardní       

       Monitoring bezpečnostních senzorů (EN16005)              standardní (může být deaktivováno)       

       Nízkoenergetický provoz (EN16005)              standardní (může být deaktivováno)       

       Provozní teplota              -20°C - +55°C       

       Třída krytí              IP 23 (pouze pro interiérové využití)       

       V souladu s normami       
       EN 16005; EN 13489-1 Pl "c" CAT.2; EN 13489-2; EN 60335-1; EN 60335-2; EN ISO 

12100; EN 61000-6-2; EN 61000-6-3       
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         MODELY TÉTO ŘADY         
 

   

 

    

 

         KOMPLETNÍ FHE PRO ZVLÁŠTNÍ VSTUPY SE SKLÁDÁ Z NÁSLEDUJÍCÍCH KOMPONENTŮ:         

DVEŘNÍ RÁM     
•           Rám zárubně, který je nasta-

vitelný ze tří stran, se skládá 
ze dvou prvků: profilu rámu 
a profilu pomocného rámu 
z hliníku a / nebo nerezové 
oceli.

• Uvnitř profilu rámu jsou 
vytvořeny speciální drážky 
určené k uložení třecího 
těsnění, které je spojuje 
s profilem pomocného rámu.

• Profil rámu má také speciální 
vnitřní drážku pro upevnění.

• Drážka je uzavřena těsněním, 
které je v jedné rovině s pro-
filem rámu.

• Použitím různých 
prodlužovacích prvků z hliníku 
lze rám dveří použít na stěny 
různé síly.    

     

         ČELNÍ KRYT    
•           Ochranný profil a kryt pro po-

suvný mechanismus z hliníku, 
s širokými okraji a bez ostrých 
hran a výčnělků pro snadné 
čištění.

• Profil pláště obsahuje drážku 
navrženou pro uložení těsně-
ní, které zcela uzavírá spodní 
stranu v souladu s horním 
profilem křídla.

• Konce profilu krytu jsou 
uzavřeny koncovkami, které 
mají stejné zakřivení jako 
profil.

• Profil krytu umožňuje snadnou 
údržbu, kterou může provádět 
pouze jeden obsluha.    

NOSNÝ PROFIL              
• V eloxovaném hliníku, s dráž-

kou pro nastavení výšky a šíř-
ky.

• Rozměry profilu jsou (v × š) 
100/140 × 166 mm.

• Kluzná dráha integrovaná do 
profilu.      

     

KŘÍDLA             
• Křídla z hliníku a / nebo z 

nerezové oceli.
• Horní profil křídla je speciálně 

tvarován tak, aby umožňoval 
instalaci vozíku přímo bez 
nutnosti použití adaptéru na 
profil.

• Na svislé profily a horní profil 
křídla je instalován speciální 
netoxický silikonový těsnicí 
materiál.

• Speciální dvoukomponentní 
těsnění s okrajem na straně 
profilu rámu je umístěno do 
speciální drážky na spodním 
profilu křídla          .    

     

POHONNÁ JEDNOTKA FHE 
OBSAHUJE:             
•           Hlavní převodový motor 

napájený 36 Vdc s optickým 
enkodérem.

• 36Vdc sekundární převodový 
motor s kladkou pro napínání 
řemenu (ve verzi s druhým 
pohonem).

• Mikroprocesorovou řídící 
jednotku E1400.

• Elektrovodivý převodový 
řemen 12 mm.

• 2 vozíky (verze s jedním 
pohyblivým křídlem) nebo 
4 vozíky (verze se dvěma 
křídly).

• Spínaný napájecí zdroj pro 
nízkou spotřebu (GreenTech).    

     

         POJEZDOVÉ VOZÍKY    
• Pozinkovaná ocelová 

konstrukce.
• Dvě syntetická posuvná 

kolečka s vyztuženými ložisky.
• Nylonové kolečko s ložisky 

pro ochranu před vysazením 
křídla.

• Nastavení výšky vozíku 
± 7,5 mm.

• Boční nastavení ± 10 mm.
• Profil spojující křídla v elo-

xované úpravě.
• Kartáč pro čištění dráhy 

kolejnice.              
     

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA E1400             
•           Mikroprocesorová řídící 

jednotka E1400 RD se zabudo-
vaným blokem motoru a řídí-
cími deskami baterií a foto-
buněk.

• 230V~ spínaný zdroj.
• Samostatně řízené nouzové 

baterie, které se aktivují 
pouze tehdy, když dojde k 
výpadku proudu, a to otevře-
ním dveří dle Evropské normy 
EN16005.

• Specifické, barevné a odní-
matelné svorkovnice.

• Programování prostřed-
nictvím SDK EVO funkční 
klávesnice.

• Automatické úpravy:
- definice otevřené a zavřené 
pozice
- výběr optimální rychlosti, 
zrychlení a zpomalení
- monitorování snímačů 
v souladu s EN16005
- bezpečnostní zařízení proti 
přivření v souladu s EN16005
- možnost nastavení rychlosti 
a set-up přímo na desce 
(bez pomoci externích 
programátorů).

• Funkce reset.
• 2 konfigurovatelné výstupy.
• 4 konfigurovatelné vstupy.
• 4 programovatelné vstupy pro 

sledování bezpečnostních 
čidel dle EN16005.

• 2 proudové nebo frekvenční 
programovatelné vstupy pro 
sledování pohybových čidel 
dle EN16005.

• Funkce blokování.
• Funkce “gongu”.
• Funkce “stropního světla”.
• Funkce okamžitého zavření.
• LCD displej pro zobrazení 

stavu dveří, diagnostik poruch 
a programování.

• 3 tlačítka pro základní 
programování:
- počet křídel
- pauza
- noční pauza

- rychlost otevření a zavření
- úspora energie
- otevírací a zavírací síla
- doba přítlaku
- programování vnitřních 
a vnějších senzorů
- nouzová konfigurace.

• 3 tlačítka pro pokročilé 
programování:
- řízení monitorovaných 
senzorů
- konfigurace vstupu
- funkce pro lékárny
- blokace motoru
- monitoring zámku motoru
- zpoždění deaktivace 
vnitřního senzoru v nočním 
režimu
- konfigurace výstupu.

• Aktualizace firmwaru a sta-
hování / nahrávání některých 
informací (konfigurace, ča-
sovače, soubory protokolu) 
prostřednictvím USB portu.          

 

   
   

       Model              Verze              Šířka volného průchodu              Výška průchodu       

       FHE-SSA vzduchotěsné 
automatické posuvné dveře       

       jednokřídlá / dvoukřídlá              800 - 2000 mm              2000 - 2500 mm       

       FHE-SSM vzduchotěsné 
manuálně posuvné dveře       

       jednokřídlá / dvoukřídlá              800 - 2000 mm              2000 - 2500 mm       

       FHE-SHA vzduchotěsné 
automatické posuvné dveře       

       jednokřídlá              800 - 2000 mm              2000 - 2150 mm       

       FHE-SHM vzduchotěsné 
manuálně posuvné dveře       

       dvoukřídlá              800 - 2000 mm              2000 - 2150 mm       
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         Automatické systémy 
pro čisté prostory         

 

 

   

 

    
   

    
   

 

 

 

  

   

 

 

    
   

NOVINKA
 

 

 

    

   

 

Otevírání                  

Automatické 
nebo manuální                  

  

 

 

 

    

   

 

Verze

Jednokřídlá 
nebo dvoukřídlá,
vzduchotěsná

 

 

   

   

         FHE Swing         
 

 

         Automatické křídlové dveře 
pro čisté prostory         
 

 

    
   

 

• Automatické dveře řady FAAC FHE jsou určeny pro nemocniční prostory a pro zamořené prostředí, 
a to podle evropského nařízení EN16005.

• Rozsah modelové řady je tvořen různými vzduchotěsnými modely, které jsou k dispozici s několika 
povrchovými úpravami, jako je hliník a nerezová ocel.

• Kompletní nabídku doplňuje široké příslušenství, jako jsou olověné panely, průzory a bezpečnostní 
čidla.  

 

 

 

 

   

 

    
   

 

   

   

 

    
   

EN16005
    

   

 

   

 

 

 

         TECHNICKÁ SPECIFIKACE         
 

       Model              FHE Swing       

       Napájení              220-240 V~  -  50/60 Hz       

       Příkon              100 W       

       Frekvence použití              100 %       

       Elektromotor              elektromotor napájen 24 V        

       Maximální zatížení příslušenstvím              1 A - 24 V        

       Napájení eletrického zámku              (N.O./N.C.) 24 V  / 500 mA max.       

       Rozměry (d × v × h)              530 × 105 × 160 mm       

       Hmotnost              10 kg       

       Provoz v případě výpadku el. proudu              manuální otevření / zavření - zavření pružinou       

       Maximální úhel otevření křídla              100° - 125°       

       Čas otevření křídla              4 - 10 s (nastavitelné)       

       Čas zavření křídla              4 - 10 s (nastavitelné)       

       Částečné otevření              10 - 90 % celkového otevření       

       Pauza              0 - 30 s       

       Noční pauza              0 - 30 s       

       Enkodér              standardní       

       Monitoring bezpečnostních senzorů (EN16005)              standardní (může být deaktivováno)       

       Nízkoenergetický provoz (EN 16005)              standardní (může být deaktivováno)       

       Provozní teplota              -20 °C až +55 °C       

       Třída krytí              IP 23 (pouze pro interiérové využití)       

       V souladu s normami              EN 16005; EN 61000-6-2; EN 61000-6-3       
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         MODELY TÉTO ŘADY         

       Model              Verze              Šířka volného průchodu              Výška průchodu       

       FHE-HSA vzduchotěsné automatické 
posuvné dveře       

       jednokřídlá / dvoukřídlá              800 - 2500 mm              2000 - 2500 mm       

       FHE-HSM vzduchotěsné manual posuvné 
dveře       

       jednokřídlá / dvoukřídlá              800 - 2500 mm              2000 - 2500 mm       

       FHE-HHA vzduchotěsné automatické 
posuvné dveře       

       jednokřídlá              800 - 1300 mm              2000 - 2500 mm       

       FHE-HM nevzduchotěsné automatické 
posuvné dveře       

       jednokřídlá / dvoukřídlá              800 - 2500 mm              2000 - 2500 mm       

       FHE-HA nevzduchotěsné automatické 
posuvné dveře       

       jednokřídlá / dvoukřídlá              800 - 2500 mm              2000 - 2500 mm       

                  

 

   

 

 

   

 

KOMPLETNÍ FHE PRO ZVLÁŠTNÍ VSTUPY SE SKLÁDÁ Z NÁSLEDUJÍCÍCH KOMPONENTŮ:
         DVEŘNÍ RÁM    
•           Rám zárubně, který je nasta-

vitelný ze tří stran, se skládá 
ze dvou prvků: profilu rámu 
a profilu pomocného rámu 
z hliníku a / nebo nerezové 
oceli.

• Uvnitř profilu rámu jsou 
vytvořeny speciální drážky 
určené k uložení třecího 
těsnění, které je spojuje 
s profilem pomocného rámu.

• Profil rámu má také speciální 
vnitřní drážku pro upevnění.

• Drážka je uzavřena těsněním, 
které je v jedné rovině s pro-
filem rámu.

• Použitím různých 
prodlužovacích prvků z hliníku 
lze rám dveří použít na stěny 
různé síly.            

     

         KŘÍDLA    
•           Křídla z hliníku a / nebo 

nerezové oceli.
• Křídlové dveře FHE jsou 

vybaveny skrytými závěsy, 
které lze nastavit ve všech 
třech rozměrech tak, aby 
se křídlo přizpůsobilo všem 
požadavkům na instalaci.

• Navrženo s těsněním mezi 
svislými stranami a horním 
horizontálním okrajem rámu 
a křídla, integrované se za-
souvatelným rozevíracím 
systémem podlahového 
těsnění (v hermeticky uza-
vřených provedeních)    .

     

         POHONNÁ JEDNOTKA FHE 
OBSAHUJE:    
•           FAAC elektromechanický 

automatický systém 
pro křídlové dveře se 
stejnosměrným motorem 
a vratnou pružinou.

• Ochranný kryt z eloxovaného 
hliníku nebo lakovaného 
plastu.

• Raménka z hliníku.
• Instalace na překlad nebo 

na rám křídla v závislosti na 
směru otvírání.

• V případě výpadku proudu 
ovládání manuálně, zavírání 
vratnou pružinou.    

     

         ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA 950 MPS 
A 950 I/O    
•           Vestavěná mikroprocesorová 

řídicí jednotka s autodiagno-
stikou a průběžným sledo-
váním všech funkcí dveří.

• Bezpečnostní zařízení proti 
přivření, které funguje jak při 
zavírání, tak při otevírání.

• Volič funkcí integrovaný 
v pohonu s logikami: 
automatika / manuální / 
otevřeno.

• Samoučení “otevřené” a 
“zavřené” polohy dveří a 
měření hmotnosti dveří.

• Funkce “přibouchnutí při 
zavření” zajišťuje uzavření 
dveří i v případě silného větru.

• Volitelná funkce 
“PUSH & GO”.

• Navrženo pro funkční 
klávesnici KP CONTROLLER 
a SDK Light

• Použití klávesnice KP 
CONTROLLER umožňuje 
následující funkce:
- nastavení rychlosti otevření 
a zavření
- nastavení pauzy
- volba funkcí 
MANUÁLNÍ - OTEVŘENO 
- AUTOMATICKÁ - 
JEDNOSMĚRNÁ - NOC
- funkce INTERLOCK

• Verze MASTER-SLAVE 
pro dvoukřídlé dveře.

• Možno zapojit maják 
nebo nastavit gong.

• Funkci autodiagnostiky.
• Týdenní kalendář.
• Celkový počet cyklů.
• Umožňuje nastavení 

přístupového hesla         .
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POBOČKA KANCELÁŘ A SKLAD

LIBEREC

ADAVSYS s.r.o. 
Žitavská 583/60
460 01  Liberec 11
 
+420 602 225 511
sklad@faac.cz 
faac.cz

BRATISLAVA

FAACSK s.r.o. 
Podlesná 4 
841 03  Bratislava - Lamač 
 
+421 944 747 642 
info@faac.sk 
faac.sk

PRAHA

ADAVSYS s.r.o. 
Jamská 355/16 
198 00  Praha 9 - Kyje
 
+420 602 225 511
info@faac.cz 
faac.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI (ČR)

BRATISLAVA

FAACSK s.r.o.
Betliarska 12
851 07 Bratislava - Petržalka 
 
+421 944 747 642
info@faac.sk 
faac.sk

SÍDLO SPOLEČNOSTI (SR)


