Civic, Rex,
BIS a GTS
Dok M, Dok E
a Magnum
EXEO

GTC
Jolly E
a Jolly M

Automatické pohony dveøí

Transit,
Supertransit
a Sprint

Civic
V dobì automatizace je snaha
výrobcù smìøována na splnìní
požadavkù na kvalitní a cenovì
dostupné automatické pohony pro
prùchody.
Civic byl jedním z prvních pohonù
pro posuvné dveøe, který byl
navržen pro širokou veøejnost s
ohledem na cenovou dostupnost,
moderní vzhled a maximální výkon.

Civic je kompaktní, ale velmi výkonný pohon s pojezdovými kolejnicemi
z anodizovaného hliníku a zavìsnými vozíky, použitými i u modelu Rex.
Toto provedení má excelentní
pomìr výkonu a ceny a vyniká
snadnou montáží. Je vhodné pro
automatizaci
interiérových
posuvných dveøí.
Civic pohybuje dveømi velmi plynule,
takže riziko poškození nebo úrazu
je témìø úplnì eliminováno.

Pohon Civic se dodává již
sestavený nebo jako stavebnice pro
profesionální montáž.
Základní model obsahuje:
tlaèítkový ovládací panel
systém pro nastavení rychlosti
zavírání
Civic mùže být samozøejmì podle
pøání zákazníka vybaven pøíslušenstvím z široké nabídky.

Detail pohonu

Závìsné vozíky
(spoleèné se sérií REX)

model Civic

Vertikální øez pohonem
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Rex
Extrémnì jednoduchý automatický
pohon, který staèí pouze zapojit.
Velké inovace v technologii a designu zajistily excelentní pomìr ceny
a výkonu, což dìlá z modelu Rex
nejrozšíøenìjší pohon.
Pohon Rex tvoøí kompaktní konstrukce pohonu a øídící jednotky
v hliníkové skøíni. Tradièní závìsy
umožòují pøipevnìní rámových
i sklenìných dveøních køídel.

Pohon se standardnì zabudovanými bateriemi zajistí funkci automatických dveøí i pøi výpadku proudu.
Všechny modely pohonu Rex se
standardnì dodávají s fotozávorou
CEL (zesilovaè + vysílaè + pøijímaè)
a jsou pøipraveny pro dovybavení
pøídavným vysílaèem a pøijímaèem.
Pohon Rex mùže být za pøíplatek
vybaven širokým pøíslušenstvím pro
ovládání a zabezpeèení, napø.

dveøním zámkem
manuálním odjišžovacím
mechanismem
únikovým antipanikovým
systémem pouze pro mobilní
køídla (ASMI/ASME)
úplným únikovým antipanikovým
systémem pro mobilní a pevná
køídla (AST).

Vertikální øez pohonem

Pøíklad instalace závìsu

Závìsné vozíky

Zámek køídel

Elektronická øídící deska s mikroprocesorem
a zabudovaným zesilovaèem pro fotobuòky

Pøíklady instalací se standardním krytem pohonu

Pøipevnìní standardních
rámových køídel

Zjednodušené provedení

Pøipevnìní standardních
sklenìných køídel

Pøipevnìní sklenìných
køídel s profilem Light
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BIS-O a BIS-V
Kompletnì inovované automatické
pohony vynikají extrémnì kompaktními rozmìry skøínì, vyhovující všem
architektonickým požadavkùm.
Vysoká kvalita provedení a avantgardní technologie zaøazují pohony
BIS k tomu nejlepšímu na trhu.
BIS O - horizontální model
s výškou skøínì pohonu 100 mm.
BIS V - vertikální model s výškou
skøínì pohonu 180 mm.

Technické charakteristiky nových
pohonù jsou opravdu zajímavé:
rychlost otevírání až 1,6 m/s
(u verzí se dvìma mobilními køídly)
pro køídla do hmotnosti 200 kg
pro velmi tìžký provoz (do 250 kg
s použitím speciálních závìsù)
možnost montáže protipožárních závìsù se speciálními
ocelovými vozíky

pøímo v motoru integrovaný kontrolní trakèní systém s enkodérem.
Øídící jednotka s poslední generací mikroprocesoru s možností
kontroly nastavení a seøízení
pomocí dálkového ovládání nebo
osobním poèítaèem
ocelové závìsné vozíky s velkým
rozsahem regulace dveøních
køídel, schopné kompenzovat
jakékoliv nepøesnosti v uchycení

model BIS-O

model BIS-V

Hlavní charakteristiky výrobku:
Certifikace CE
Provoz: velmi inzenzívní použití
Rychlost otevírání / zavírání: 0,8 m/s
(1 køídlo), 1,6 m/s (2 køídla)
Možnost instalace zesílených pojezdových vozíkù pro maximální využití
automatického pohonu na nosnost 160 kg
(1 køídlo) nebo 250 kg (2 køídla).
Možnost montáže pojezdových vozíkù
s protipožárními mosaznými koleèky, které
umožní otevøít køídla i v pøípadì požáru.

Vertikální øez pohonem

4

BIS-T

model BIS-T pro teleskopické posuvné dveøe
Hlavní charakteristiky výrobku:
Certifikace CE
Provoz: velmi inzenzívní použití
Rychlost otevírání / zavírání: 0,8 m/s
(1 køídlo), 1,6 m/s (2 køídla)
Mozkem modelové øady BIS je elektronická
øídící jednotka Q.E. 94 s asociovanou kartou
DIR. Tento systém zajišžuje tøi pracovní úrovnì:
základní, støední a nejvyšší. Každá úroveò je
schopná reagovat na specifický zpùsob použití.

Vertikální øez pohonem

Základní verze,
pro dveøe s tìmito parametry standardního použití:
citlivost rozpoznání pøekážky, nastavitelná potenciometrem
automatické zavøení, nastavitelné potenciometrem
rychlost otevírání: 0,7 m/s
rychlost zavírání: 0,5 m/s
nastavení smìru otevírání pomocí pøepínaèe DIP
èásteèné otevøení: 50%
typ zámku: normální
režim bateriového provozu: normální
poslední pohyb pøi vybití baterií: zavøení
Støední verze
a) pøijímaè TEL R + dálkové ovládání TEL nastaví:
rozpoznání pøekážky - (0-100%)
dobu zavírání - (0-30s)
rychlost otevírání - (0,3-0,8m/s)
rychlost zavírání - (0,3-0,8m/s)
sílu pohybu - (60-100%)
èásteèné otevøení - (5-90%)
režim baterie - (trvalý provoz/antipanik)
poslední pohyb - (otevøení/zavøení)
b) TEL R + TEL2 nebo TEL2 + radar PAS M24:
oblast a režim detekce
dobu aktivace a výstup kontaktu
konfiguraci relé a senzitivitu pohybu

Nejvyšší verze
pomocí speciálního rozhraní a po pøipojení k PC umožní:
úplnou kontrolu nad nastavením
volbu pracovního režimu
volbu nouzového východu (rozšíøené ovládání baterie)
automatickou diagnostiku pohonu
synchronizaci mezi paralelnì zapojenými pohony
sížové propojení
test øídící jednotky a enkodéru pro zajištìní optimální funkce
správa a øízení urèitého poètu pohonù a jejich pøíslušenství
prostøednictvím PC s dohlížecími funkcemi
detekce a shromažïování veškerých technických údajù:
poèet pohybù, poèet resetování, poèet alarmù apod.
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DOK-M a DOK-E
Automatický systém DOK je zvlášž
mnohostranný a umožní spolehlivì
automaticky zpohybnit skoro každé
posuvné dveøe. Pøitom nezáleží zda
se jedná o dveøe zimní zahrady nebo
prùmyslovou bránu. Díky zvolené
koncepci zautomatizuje DOK také
venkovní møíže, okna nebo závìsy.
DOK lze srovnat se stavebnicí LEGO.

V závislosti na požadavcích je
možné z nìkolika komponentù
sestavit požadovaný pohon.
K dispozici je 24 variant. Srdcem
pohonu je uzavøená kolejnice, ve
které se pohybují vozíky a na kterou
je pøírubami pøipevnìno pøíslušenství. Kolejnice je možno libovolnì
zkrátit nebo prodloužit.
Základem jsou 2 verze:

DOK-M s vestavìným mikroprocesorovým øízením je urèen pro
zaøízení, která vyžadují složitìjší
ovládání, jako automatické dveøe
nebo prùmyslová vrata.
DOK-E je pohon s jednoduchým
ovládáním a redukovanou rychlostí.
Je urèen zejména pro zaøízení, která
vyžadují jen základní ovládání, jako
okenní køídla, møíže, uzávìry atd.

Dok M s pohonem v ose

Dok M s pohonem zepøedu

Dok M s pohonem nahoøe

Posuvné dveøe s pohonem Dok M

Dok E s pøíslušenstvím a jedním motorem

Dok E se dvìma motory

Posuvné interiérové dveøe s pohonem Dok E

Dok M s motorem v ose
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Dom M s motorem zepøedu (rozmìry v mm)

Dok E (rozmìry v mm)

Magnum
Magnum je univerzální pohon pro
posuvný pohyb prùmyslových dveøí
a vrat až do hmotnosti 800 kg.

Jedná se o unikátní výrobek sluèující
výhody pùsobení velké síly s
pøesným polohováním. Souèasnì je
to první exempláø „malé“ automatizace pro prùmyslové použití.

Systém Magnum pracuje se
sofistikovanou elektronickou logikou
a umožòuje plnou kontrolu pohybu
za všech pracovních podmínek.

Hlavní profil pohonu Magnum

Prùmyslová posuvná vrata s pohonem Magnum

Øez pohonem (rozmìry v mm)

Pohon Magnum
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Exeo
Tento dveøní karusel je sestaven ze
tøí základních èástí:
pevné základny
pohyblivé èásti
horní èásti
Pevná základna je vyrobena z
anodizovaných hliníkových profilù
DITEC Pam 35 rùzného zakøivení,
které se pøizpùsobují požadavku
zákazníka na prùmìr karuselu.
Základna je uvnitø vyztužena
ocelovými profily. Sklenìné dvojité
výplnì (5+5 mm) jsou velmi odolné
vùèi poškození díky 0,76 mm silné
PVB fólii mezi skly. Základna se
pøipevòuje k podlaze speciálními
úchyty.

Pohyblivou èást tvoøí støedový sloup,
který pøevádí celkovou hmotnost
struktury na masivní ložisko v základnì, které je bezpeènì ukotveno
do podlahy. 3 nebo 4 pohyblivá
dveøní køídla, pøipevnìná k centrálnímu sloupu, jsou vyrobena ze
speciálnì konstruovaných profilù,
umožòujících velmi jednoduchou
výmìnu rozbitých výplní.
Na požadavky zvýšené bezpeènosti
je možné dveøní køídla vybavit
antipanikovým kováním.
V pøípadì, že karusel bude èásteènì
umístìn ve venkovním prostøedí,
vybavuje se opláštìním proti dešti.
Všechny èásti jsou umístìny tak, aby
byly snadno opravitelné.

ŠÍØKA PRÙCHODU PODLE PRÙMÌRU KARUSELU
4 dveøní køídla

Prùmìr karuselu

Karusel obsahuje øadu bezpeènostních systémù:
èidla v horní èásti pohyblivých
køídel, která zastaví pohyb pøi najetí
na pøekážku. uvedení do pohybu
nastane po uvolnìní køídel.
gumové profily na spodním
rámu køídel. V pøípadì kolize s tìlem
se pohyb karuselu ihned zastaví.
senzory proti skøípnutí. Senzor,
umístìný v horní èásti vchodu na
pevné konstrukci, detekuje objekty,
zaklínìné mezi pevnou a pohyblivou
èástí karuselu. Na vnìjší stranì dveøí
je umístìno tlaèítko, kterým se
snižuje rychlost otáèení o 50%.
Bìžná rychlost se automaticky
obnoví po 3 otáèkách køídel.

DVEØNÍ KØÍDLA V POLOZE ANTI-PANIC

3 dveøní køídla

1800 mm
3000 mm

BANKY
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HOTELY

KONGRESOVÁ
CENTRA

PRESTIŽNÍ
PRODEJNY

LETIŠTÌ

ÚØADY

AUTOSALÓNY

GTS-P a GTC

model GTS-P pro velmi tìŽká dveøní køídla

model GTC pro obloukové dveøe

GTS-P je provedení splòující nároky na úsporné,
ale zároveò velmi výkonné provedení automatizovaného
prùchodu. Pohon je schopen uvádìt do pohybu velmi
tìžká dveøní køídla do hmotnosti 450 kg, a to navíc
vysokou rychlostí. Systém vyniká progresivní
prùmyslovou technologií, robustní konstrukcí
a maximální spolehlivostí.

GTC je koncepènì absolutní novinka mezi obloukovými
automatickými dveømi. Pøenos pohybového momentu
ozubeným øemenem umožòuje dodávat obloukové
dveøe s mnohem vìtší prùchozí šíøkou než je tomu pøi
stejném polomìru u jiných systémù. Dveøe GTC mohou
být dominantním prvkem vstupních portálù, nebo
interiérù. Jejich tvar a polomìr lze pøizpùsobit.

Vertikální øez pohonem

Vertikální øez pohonem
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Jolly E a Jolly M
Jolly E je malý pohon s øemenovým
pohonem, urèený pro automatizaci
jednokøídlých dveøí, posuvných stìn
a okenic do hmotnosti 80 kg. Pohon
mùže být namontován na stávající
otevøenou nebo skrytou konstrukci.
Jolly E se snadno a rychle montuje.
Vyniká jednoduchým designem
a konstrukcí, která vyžaduje nenároènou údržbu.

Jolly E Kit
Pohon se dodává v praktickém balení, obsahujícím všechny díly pro
automatizaci jednokøídlých dveøí.
pohon Jolly E
1,5m dlouhý hnací øemen
spojky øemenu
tlaèítkový ovládací panel s øídící
jednotkou
Za pøíplatek zámek køídla

Jolly M je unikátní výrobek na trhu,
s pøíznivou cenou a výkonem,
u nìhož jsou využity všechny
poznatky o interiérových pohonech.
Jolly M Kit
pohon Jolly M
1,5m dlouhý hnací øemen
dvì spojky øemenu
systém automatického zavírání
tlaèítkový panel
Za pøíplatek napø. radar a tlaèítkový ovládací panel

Jolly E Kit

Jolly E
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Jolly M Kit

Zpùsob instalace a rozmìry

Jolly M

Transit, Supertransit a Sprint
Supertransit
Díky svému mikroprocesorovému
øízení je pohon Supertransit pro
otoèné køídlové dveøe „inteligentním“
automatickým systémem. Použití
této techniky umožòuje pohonu
prùbìžnì kontrolovat polohu køídla
vèetnì koncových poloh. Pøi najetí
na pøekážku reaguje elektronika
pomocí uloženého programu jeho
vlastní zmìnou tak, aby nehrozilo
žádné nebezpeèí. K dispozici je také
varianta pro speciální požadavky
požárnì odolného provedení.

Supertransit 95C
(bez baterie)

Transit UE
Pohon Transit UE byl zkonstruován
pro všechna použití otoèných
køídlových dveøí, pro které je
Supertransit zbyteènì silný
a inteligentní. Transit UE vyniká
jednoduchostí. Velmi malé pohnutí
køídla nebo sepnutí spínaèe uvede
Transit UE v pohyb a køídlo se
otevøe. Zavøení probìhne automaticky po uplynutí zvolené prodlevy.
Transit UE je dokonalý automatický
otevíraè, který kvalitnì slouží
i tìlesnì postiženým osobám.

Transit UE

Supertransit 95L
(s baterií)
Sprint
se vyznaèuje tìmito výhodami:
extrémní úsporou místa
nízkou hmotností
standardnì s akumulátorem
snadno pøístupným vypínaèem
(zapnuto/vypnuto)
doplòkovou funkcí Push & Go
a Low Energy
Funkce Low Energy volitelná pomocí
DIP pøepínaèe umožòuje nasazení
pohonu v oblastech s pøekážkami.
Funkce Push & Go je nepostradatelná v pøípadì, kdy pohon není
vybaven dálkovým ovladaèem.

Transit 97C
(bez baterie)

Transit 97L
(s baterií)

Sprint

Sprint

Suvné rameno
Transit / Supertransit

Transit 97
Pohon pro otoèné køídlové dveøe s
motorovým otevíráním a zavíráním.
Tímto uzpùsobením je tento pohon
vhodný zejména pro venkovní
použití, kde je situace ztížena
pùsobením vìtru nebo jinými
povìtrnostními podmínkami. Transit
97 je „inteligentní systém“ øízený
mikroprocesorovou logikou, který
pracuje absolutnì tiše. Transit 97
vyniká prvotøídní kvalitou a absolutní
spolehlivostí provozu.

Transit / Supertransit

Suvné a kloubové rameno Sprint

Kloubové rameno
Transit / Supertransit

Antipanikové rameno
Transit / Supertransit
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Standardní technické parametry automatických pohonů dveří DÍTEC P.A.

Civic
Urèení
Max. celkové zatížení
Pojezd
Rychlost (1 køídlo)
Napájení
Motor
Síla
Øízení
Koncové spínaèe
Otevírání
Zavírání

Rex
lehký provoz
40 kg (1 køídlo), 60 kg (2 køídla)
jako REX
otevírání 0.4 m/s, zavírání 0.2 m/s
230 V AC
24 V DC s enkodérem, reversní, bez zámku
30 N
elektronické, mikroprocesorové (typ 63)
automatická detekce pøekážky
tlaèítko nebo radar, fotobuòky apod.
tlaèítko nebo èasové zavírání

Urèení
Max. celkové zatížení
Pojezd
Rozmìry skøínì
Max. délka
Max. rychlost otevírání
Rychlost zavírání
Max. šíøka prùchodu
Napájení
Motor
Øízení
Detekce pøekážky
Nastavení

trvalý provoz
100 kg (1 køídlo) - 140 kg (2 køídla)
vyztužená pojezdová koleèka a øemen. pohon
100 x 160 mm
6.600 mm
0.5 m/s (1 køídlo) - 1.0 m/s (2 køídla)
0.1 m/s
3.200 mm
230 V AC
24 V DC s enkodérem
elektronické, mikroprocesorové
elektronická s enkodérem (standard)
manuální a automatické

BIS O / BIS V / BIS T
Skøíò pohonu
Max. celkové zatížení

Max. zatížení
s vyztuženým pojezdem
Max. šíøka prùchodu

174 x 140 mm (BIS O)
142 x 220 mm (BIS V)
210 x 220 mm (BIS T)
120 kg (1 køídlo - BIS O / BIS V)
200 kg (2 køídla - BIS O / BIS V)
180 kg (1+1 køídlo - BIS T)
260 kg (2+2 køídla - BIS T)
160 kg (1 køídlo - BIS O / BIS V)
250 kg (2 køídla - BIS O / BIS V)
5.000 mm

GTS-P
Skøíò pohonu
Max. délka
Max. zatížení: lehký provoz
Max. zatížení: tìžký provoz
Max. šíøka prùchodu

Exeo

Dok M / Dok E / Magnum
Provozní napìtí
Motor
Pracovní teplota
Max. síla
Rychlost

Materiál pojezdu
Max. zatížení vozíku
Max. šíøka prùchodu

230 V AC
24 V DC reversní (Dok E)
24 V DC revers. v ose nebo stranový (Dok M)
24 V DC revers., enkodér, zámek (Magnum)
-15 + 50 °C (Dok E)
montáž do interiérù (Dok M)
-15 + 50 °C (Magnum)
140 N (Dok E - 1 motor), 280 N (2 motory)
50 N nebo 140 N (Dok M)
300 N (Magnum)
0.1-0.15 m/s (Dok E)
0.3 a 0.7 m/s (Dok M - 50 N)
0.1 a 0.25 m/s (Dok M - 140 N)
0.1-0.3 m/s nebo 0.1-0.2 m/s (Magnum)
Hliník (Dok E, M), zinkovaná ocel (Magnum)
80 kg (Dok E, Dok M), 200 kg (Magnum)
6.000 mm

Provozní napìtí
Obvodová rychlost køídel
Reversní pohon
Výkon pohonu
Smìr rotace dveøí

120x60x43 (Jolly E), 305x73x76 (Jolly M)
od 300 do 3500 mm
0.1 m/s
0.4 m/s (zavøení), 0.2 m/s (otevøení)
50 N (Jolly E), 30 N (Jolly M)
Externí (Jolly E), mikroprocesorová (Jolly M)
230 V AC
24 V DC
Zastavení pøi otevøení a zavøení (Jolly E)

Urèení
Provozní napìtí
Motor
Nouzové napájení
Rychlost pohybu
Max. zatížení
Min. šíøka prùchodu

Bez výstupu (Jolly E), 24 V DC (Jolly M)
Tlaèítkem
Tlaèítkem nebo pohybovým èidlem, svìtelnou závorou

Tlaèítkem nebo za nastavený èas
80-100 kg (Jolly E), 40 kg (Jolly M)

trvalý provoz
230 V AC
24 V DC s enkodérem
24 V DC ze záložní baterie
0.7 m/s (1 køídlo) - 1.4 m/s (2 køídla)
150 kg na køídlo
900 mm

Transit / Supertransit / Sprint
Rozmìry (mm)

Max. hmotnost s køídlem
šíøky 1m
Otevøení
Zavøení
Rychlost otevírání
Rychlost zavírání

Zastavení pøi otevøení a reverzace pøi zavøení (Jolly M)

Výstupy pro pøíslušenství
Otevøení / zavøení (Jolly E)
Otevøení (Jolly M)
Zavøení (Jolly M)
Max. zatížení

230 V AC - jednofázové
max. 1000 mm/s
230 V - tøífázový - 50/60 Hz
0,55 kW
proti smìru hodinových ruèièek

GTC

Jolly E / Jolly M
Rozmìry (mm)
Pojezd (mm)
Rychlost (Jolly E / 1 køídlo)
Rychlost (Jolly M / 1 køídlo)
Max. síla
Øídící jednotka
Provozní napìtí
Motor
Rozpoznání pøekážky

210 x 180 mm
1.800 mm (1 køídlo), 2.600 mm (2 køídla)
350 kg (1 køídlo), 450 kg (2 køídla)
250 kg (1 køídlo), 350 kg (2 køídla)
3.200 mm

Provozní napìtí
Motor
Omezení pohybu

116x127x560 (Supertransit 95C, Transit 97C)
116x127x800 (Supertransit 95L, Transit 97L)
116x127x560 (Transit UE)
450x80x90 (Sprint)
250 kg (Supertransit 95, Transit 97)
100 kg (Transit UE, Sprint)
Motorem
Pružinou (Supertransit 95, Transit UE)
Motorem (Transit 97, Sprint)
3-5 s (Supertransit 95, Transit UE)
2-5 s (Transit 97)
1,5-3 s (Sprint)
cca. 70% rychlosti otevírání (Supertransit 95,
Transit 97, Sprint)
nastavitelná 4-8 s (Transit UE)
230 V AC
24 V DC
Enkodérem (Supertransit 95, Transit 97, Sprint)
Pøi otevøení (Transit UE)

Výrobky odpovídají: Zák. č. 22/1997 Sb., Nař. vlády č. 168/1997 Sb., Nař. vlády č. 169/1997 Sb., Nař. vlády č. 170/1997 Sb.,
Vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb. ČSN EN 292-1:1994, ČSN EN 292-2:1993, ČSN EN 50 081-1:1994, ČSN EN 50 082-1:1999
Změna technických údajů vyhrazena

Regionální prodej

Praha 10, ul. Služeb 5/256
tel.: 272111301, fax: 272702182, gsm: 602204819

Varnsdorf, Kubelíkova 2824
tel.: 412354150, fax: 412354162, gsm: 602204816
e-mail: kren@tech.cz

http://www.krenotech.cz

Liberec, Doubská 424, tel./fax: 482736333, mobil: 602142715
Hradec Králové, Fučíkova 758, tel./fax: 495407271, mobil: 602220997
Plzeň, Koterovská 177, tel./fax: 377483500, mobil: 602452847
Brno, Jiráskova 16, tel./fax: 541246658, 541246659, mobil: 602528347
České Budějovice, Lipenská 17, tel./fax: 387780153, mobil 603262920
Týn nad Bečvou, Kostelní 320, tel./fax: 581797266, mobil: 602566865
Trnava, Východná 10, tel./fax: +421335532363, mobil: +4210903726693

