
 

Lze si jen stì � í pø edstavit, � e karuselové dveø e 
mohou být lehké a pø itom pevné. Tato lehkost je 
dosa� ena pou� itím subtilních hliníkových profilù  
jak u tì snících rámù  kø ídel, tak i rámù  pevných 
obloukových stì n. Orámování stropù  je vysoké 110 
mm u mechanického provedení, nebo 220 mm 
s pohonem. Sklenì né výplnì  dveø ních kø ídel jsou 
vyrábì ny z kaleného, nebo bezpeè nostního skla, 
zatímco pevné obloukové stì ny mají výplnì  
z vrstveného bezpeè nostního skla. Dveø e jsou 
vybaveny pohonnou jednotkou a ø ídícím systémem 
renomované � výcarské firmy TORMAX. Pohony, 
jejich�  spolehlivost, bezpeè nost a dlouhodobá 
� ivotnost byla ovì ø ena sériemi nároè ných zkou� ek, 
pou� ívají stø ídavé motory s vysokou dynamickou 
brzdící silou, co�  je jeden z nejdù le� itì j� ích 
bezpeè nostních prvkù . Sofistikovaný ø ídící systém 
umo� ò uje snadné ovládání a bezproblémový 
provoz dveø í a monitorování v� ech bezpeè -
nostních prvkù .
Karuselové dveø e kromì  bezpeè nosti splò ují 
i dal� í vysoké nároky provozu. Jde zejména 

o sní� ení tepelných ztrát pø i vytápì ní budov, nebo�  
pø i otáè ení dochází k permanentnímu oddì lování 
vnitø ního a venkovního prostø edí. Naopak v letních 
mì sících nesni�ují úèinnost klimatizaèních 
jednotek budov. Oddì lováním je také eliminována 
mo� nost vzniku proudì ní vzduchu v budovì  
- nepø íjemný komínový efekt. Dal� í výhodou je 
sní� ení prostupu prachu a hluku z venkovního 
prostø edí a také zamezují stø etu proti sobì  jdoucích 
osob.

se vyrábí v rozmezí 
prù mì rù  1600 mm a�  2600 mm a je pou� íván jako 
vstupní systém do administrativních a správních 
budov, bank, apod.
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 Radarové senzory:

 
Bezpenost:è

 

 

Napojení na ostatní 

 

zaízení:ø

 

Vybavení karuselu:

 

Na ovládacím panelu 
lze volit re� imy:

 Technická speci? kace
Jsou umístì ny na místech, ze kterých je mo� né registrovat osoby pø ibli� ující se a vzdalující se 
od dveø í. Tyto senzory jsou ovládacími prvky povelù  � otevø eno�  a � zavø eno� .

Bezpeè nostní kontaktní li� ty jsou umístì ny na hranách pevných kø ídel a zabraò ují pø i pohybu 
kø ídel kolizi (napø . sevø ení rukou apod.). Pø i aktivaci kontaktní li� ty osobou nebo pø edmì tem dojde 
k zastavení otáè ení kø ídel.
Dal� í bezpeè nostní kontaktní li� ty jsou umístì ny na pohyblivých kø ídlech ve spodní è ásti a slou� í 
jako bezpeè nostní prvek pø i nájezdu na paty.
Optoelektrický paprsek hlídá stø i� nou hranu pevného kø ídla a zabraò uje sevø ení osob nebo 
pø edmì tù .
Bezpeè nostní TOTAL STOP tlaè ítko je umístì no zevnitø  na stojce karuselu a slou� í k odpojení 
karuselu od elektrické energie.
Tlaè ítko ZPOMAL - po jeho stisknutí se otáè ení karuselu zpomalí po dobu 2 otáè ek a tím umo� ní 
osobám se sní� enou pohyblivostí bezpeè ný pohyb karuselem.

Ø ídící systém umo� ò uje pø ipojení vstupních a výstupních zaø ízení - è teè ek karet, kódových
klávesnic, pø ístupových terminálù  nebo jiných snímaè ù , dálkového ovládání, elektrického
klíè ového zámku, napojení na EZS nebo EPS è i zaè lenì ní do inteligentního systému ø ízení budov
prostø ednictvím vlastního nebo externího rozhraní.

- bodové stropní osvì tlení (6-10 ks, výkon 3-5 W/1 ks, samostatný vypínaè  osvì tlení) 
- dveø ní kø ídla utì snì na kartáè i (koò ské � ínì  - minimální hluk a otì r)
- pohonná jednotka utì snì na polystyrenem (minimální operaè ní hladina hluku)
- mo� nost pø ipojení vzduchové clony

- zavø ení a uzamè ení dveø í
- letní provoz (karusel se stále otáè í)
- automat (karusel se v� dy zastaví v poloze zamè eno - max. tì snost)
- jednosmì rný provoz (konec pracovní doby - venkovní RADAR je deaktivován)
- ruè ní provoz

Ovládací panel v pø ípadì  poruchy signalizuje svì telnými diodami druh závady.

Pohon Typ Poèet køídel
Pr

mm
ùmìr Kapacita

osob/hod
Pr

výška
ùchozí

Užití Materiál/barva

Ruèn?

Pln
automatický

ì

LF - M

LF - A

Volitelný 1600 - 2600 700-1000

2100-2800

Standard
Hliník

barva dle RAL

Hliník
elox, pøírodní,

barevný

Hliník
nerez,

(ostatní na pøání)
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2000 - 2600

2000 - 2600

700-1000

700-1000
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