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Skupina podjetij 

Gretsch-Unitas 

Od leta 1907 dalje je poslovna

skupina Gretsch-Unitas 

sinonim varnega in udobnega 

odpiranja in zapiranja oken. 

Z inovacijami, usmerjenimi v 

prihodnost, in stalnim 

nadaljnjim razvojem na 

področju sistemov odpiranja je 

poslovna skupina pustila trajen 

pečat in smernice razvoja.

Preverjena kakovost 

in moderna tehnika

Izdelki Gretsch-Unitas že več 

kot stoletje uživajo visok ugled 

zaradi njihove preverjene 

kakovosti in varnosti dovršena 

tehnika in inteligentna elektro-

nika postavljata v ospredje ne 

le posamezne izdelke, ampak 

še bolj individualne sistemske 

rešitve.

Več kot samo izdelki: 

Načrtovanje, montaža, servis

Varnost oken s kompetenco 

Podpiramo vas v vseh fazah pri 

realizaciji vaših individualnih

rešitev za odvajanje dima in 

prezračevanje. Izobraženo 

strokovno osebje z obširnim 

poznavanjem vseh pomembnih

standardov in predpisov 

ter hiter in zanesljiv servis 

omogočata stroškovno in 

uporabno optimizirane rešitve 

za vse vrste zgradb.

Sistemske rešitve 

za individualne potrebe

S preverjenimi in certifi ciranimi

sistemskimi rešitvami na 

področju naravno delujočega 

odvajanja dima in toplote in 

naravnega prezračevanja 

trajnostno zagotavljamo, da 

bo poleg zanesljivega delovanja 

varno tudi načrtovanje in nizki 

stroški.

Ročni sistemi odpiranja nadsvetlobnih oken 

in električne pogonske in krmilne rešitve
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Zakonsko zahtevani ukrepi za toplotno izolacijo (npr. EnEV) 

vodijo k vse bolj zatesnjenim stavbnim lupinam, ki v veliki 

meri preprečujejo difuzijsko klimatsko izmenjavo med 

notranjostjo in okolico. 

Zato so domišljeni in učinkoviti sistemi prezračevanja zelo 

pomembni za vzpostavljanje čim bolj naravnih in zato zdravih 

klimatskih razmer tudi v energijsko učinkovitih zgradbah. 

Poslovna skupina Gretsch-Unitas vam nudi individualne 

rešitve za različne sisteme odpiranja nadsvetlobnih oken, 

verižne in vretenske pogone za udobno vsakodnevno 

prezračevanje prostorov. Ne glede na to, ali imate nagibna ali 

preklopna krila, poševna, trikotna, okrogla ali okna z nizkim 

lokom, ali se odpirajo navznoter ali navzven – prezračevalni 

sistemi skupine GU izpolnijo vsako željo.

Prezračevalni sistemi

Ročni in električni prezračevalni sistemi
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Ročni sistem odpiranja nadsvetlobnega okna VENTUS F 200 

skupine Gretsch-Unitas omogoča odpiranje in zapiranje oken 

različnih oblik – pravokotnih nagibnih oken, polkrožnih ali 

zaokroženih oken, poševnih ali trikotnih oken.

Prednosti na hitro

  Škarje odpirnika nadsvetlobnih 

oken v ploski izvedbi za navpično 

vgrajena nagibna okna različnih 

oblik.

  Stroškovno ugodno upravljanje več enot kril 

z navpičnim ali kotnim pogonom z ročico.

  Idealno pri omejenem vgradnem prostoru.

  Enostavno obešanje in snemanje škarij 

odpirnika, npr. za čiščenje oken.

Avtomatsko zaklepanje v škarjah

Ročno upravljanje z vzvodom ali ročico

Sistem odpiranja nadsvetlobnega okna VENTUS F 200

Igraje se dajo mojstrsko izvesti tudi okenske police in špalete. 

Brezstopenjsko nastavljive nagibne lege zagotavljajo dovršeno 

dozirano zračenje prostorov in omogočajo velike širine odpiranja. 
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En sistem – možne različne uporabe

Nagibno krilo Poševno okno Okrogla okna in okna 

z nizkim lokom

Poševno okno Gibki prenosi Prenos steber-zaklep

Značilnosti sistema

  Intenzivno prezračevanje prostorov 

zaradi velikih širin odpiranja 

do 200 mm

  Idealen pri manjših višinah kril 

od 250 mm dalje

  Primeren za krila s težo do 80 kg

  Kompaktni sklopi za enostavno 

in hitro montažo

  Brezstopenjsko nastavljive podpore 

kril za višine preklopov 0 – 25 mm

  Različne možnosti upravljanja: ročice, 

navpični ali kotni pogoni z ročičnim 

drogom, prenosi 

(prenos steber-zaklep / gibki prenos)

  Škarje odpirnika nadsvetlobnih oken 

v ploski izvedbi za navpično vgrajena 

lesena, plastična ali kovinska nagibna 

okna

  Individualno prilagojen nagnjen položaj 

z zmanjšanjem širine odpiranja

  Šablone za izvrtine za vsa področja 

uporabe

  Brez vidnih pritrdilnih vijakov

  Notranje zaklepanje v škarjah poskrbi 

za najvišji možen pritisni tlak okenskega

krila in izpolnjuje današnje zahteve 

glede tesnosti, zaščite pred hrupom in 

prihranka energije.

Značilnosti sistema

Sistem odpiranja nadsvetlobnega okna VENTUS F 200

Prenos steber-zaklep
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Visok pritisk krila zaradi nastavljivih opor krila

Zgradba sistema

Sistem odpiranja nadsvetlobnega okna GU VENTUS je sestavljen iz:

1  Škarje odpirnika nadsvetlobnih oken F 200

2  Podpora krila za pritrditev na krilo

3  Kotna preusmeritev za prenos sile

4  Drogovi in vodila drogov

5  Prekrivni profili

6  Vzvodi za odpiranje in zapiranje

 alternativno: upravljanje s pomočjo ročice 

 z navpičnim ali kotnim pogonom

7  Dodatne lovilne in čistilne škarje, npr. B. EURO-SOLID

Škarje odpirnika F 200

1

Sistem odpiranja nadsvetlobnega okna VENTUS F 200
Zgradba sistema

Zaklenljiva ročica / standardna ročica

25

3

7

4

6

1

2

6

Ročica

6

6
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VENTUS F 200 | Upravljanju z vzvodom ali ročico | Nagibna okna

Okovje
Širina krila 
(mm)

Min. višina krila 
(mm)

Širina odpiranja 
(mm)

Maks. teža krila 
(kg)

Hod 
(mm)

Potreben prostor (mm)

stransko zgoraj

VENTUS F 200 [1]
400 – 3600 [2]
400 – 3600

300
250

200 [2]
165 [3]

80
50 [2]
40 [3]

20 20

[1] Za višine preklopa 0 – 25 mm
[2] Izvedba ležajev
[3] Upravljanje s posebnim ročnim vzvodom na zahtevo

Lovilne in čistilne škarje EURO-SOLID
Smernice RAL obvezno predpisujejo:

Nagibna krila morajo biti opremljena poleg okovja za nadsvetlobo 

tudi z lovilnimi škarjami.

Lovilne in čistilne škarje EURO-SOLID preprečujejo poškodbe, 

do katerih lahko pride pri nepravilnem obešanju škarij odpirnika.

Razen tega nudijo idealno stopnjo udobja pri čiščenju, saj 

zadržujejo krilo v želenem položaju.

Dodatna zaklepanja
Dodatna naležna, navpična zaklepanja za varen stranski tesnilni 

spoj pri velikih nagibnih krilih. Kot možnost tudi s sojemalom 

pri skrito ležečih sistemih centralnega zaklepanja UNI-JET. 

Preverjene na RC, optično privlačne rešitve za večjo varnost in 

povišano protivlomno zadrževanje.

Zložljiva krila, odpiranje navzven
V celoti predmontirane enote škarij za vsa zložljiva krila 

z odpiranjem navzven s širinami odpiranja do 200 mm.

Sistem odpiranja nadsvetlobnega okna VENTUS F 200
Posebne rešitve, Tehnični podatki

7

Posebne rešitve

Tehnični podatki
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Zmogljiva pogona ELTRAL S 230 L, S 230 E

Prednosti na hitro

  Dodaten potencial prihrankov 

zaradi krmiljenja več enot kril 

preko enega pogona.

  Mikroprocesor za avtomatsko, spremenljivo 

nastavitev širine odpiranja.

  Optimalna zaščita motorja zaradi 

avtomatskega končnega in 

preobremenitvenega izklopa

S sistemom odpiranja nadsvetlobnega okna VENTUS F 200 in 

električnim pogonom ELTRAL lahko prostore zračite na udoben 

in cenovno ugoden način. 

Idealno za vertikalno vgrajena pravokotna nagibna, preklopna, 

poševna okna in okna z ravnim ali krožnim lokom iz umetne 

mase, lesa ali kovine, ki se odpirajo navznoter.

Brezstopenjsko nastavljive nagibne lege zagotavljajo dovršeno 

dozirano zračenje prostorov.

Krmiljenje več enot kril preko enega pogona odpira dodaten 

potencial prihrankov.

Sistem odpiranja nadsvetlobnega okna VENTUS F 200
Električno upravljanje z električnim pogonom ELTRAL S
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VENTUS F 200 | Električno upravljanje z električnim pogonom ELTRAL S 230 | Nagibna okna

Pogon
Maks. širina 
vratnega krila
(mm)

Min. širina krila
(mm) Min. višina krila 

(mm)
Maks. teža 
krila (kg)

Maks. teža polnila
(kg/m2)

Potreben prostor 
Pogon (mm)

Maks. 
število
ŠkarjeMontaža pogona

stransko zgoraj stransko zgoraj

ELTRAL S 230 3600 410 630
250 pri hodu 40
300 pri hodu 50

80 40 [1] 39 39 3

[1] Odvisno od “mere S” (= razdalja težišča krila od sredine tečaja) in širine krila

Značilnosti sistema

  Montaža se enostavno izvede horizon-

talno ali vertikalno (levo/desno).

  S prikazom položaja in delovanja

  Kot možnost za povečano varnost tudi 

s sojemalom pri skrito ležečih sistemih 

centralnega zaklepanja UNI-JET.

  Nastavljiv hod za spremenljive širine 

odpiranja

  Ohišje iz eloksiranega aluminija

  Krmiljenje posameznih enot ali skupin s 

tipko za prezračevanje

  Električni pogon ELTRAL S je uporaben 

tudi na lamelnih oknih

Električni pogoni ELTRAL S

Pogon
Nazivna napetost
(V AC)

Nazivna sila
(N)

Nazivni tok

(A)

Pogonski gib, 
nastavljiv
(mm)

Hitrost
(mm/s)

Izklop Priključek
Mere D x Š x V
(mm)

ELTRAL S 230 E

110-230 1200 0,15 50 / 70 mm [1] 0,9

elektronsko Priključni 
vtikač za 2-žilni 
priključni vodnik

210 x 36 x 76
ELTRAL S 230 L

Izklop bremena 
v končni legi

[1] Odvisno od “mere S” (= razdalja težišča krila od sredine tečaja) in širine krila

Sistem odpiranja nadsvetlobnega okna VENTUS F 200
Značilnosti sistema, Tehnični podatki

Tehnični podatki
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Program različnih verižnih, vretenskih in pogonov z zobato 

letvijo omogoča individualne rešitve za udobno vsakodnevno 

prezračevanje za okna iz umetne mase, lesena in kovinska okna, 

ki niso v področju dosega uporabnika.

Ne glede na to, ali imate pravokotna nagibna ali preklopna krila, 

ki se odpirajo navznoter, preklopna okna, ki se odpirajo navzven, 

ali pa čisto posebne izvedbe okna, kot so na primer poševna, 

trikotna, okrogla ali okna s ploskim lokom – s ponudbo GU 

lahko realizirate skoraj vsak primer uporabe.

Moderni verižni pogoni se zaradi optično privlačne, nizke izvedbe 

odlično prilagodijo arhitekturi okna. 

Vretenski pogoni pri težko dostopnih in velikih strešnih oknih 

poskrbijo za udobno elektromotorno prezračevanje prostorov.

Verižni pogon ELTRAL K25

Prednosti na hitro

Električni sistemi pogonov in odpiranja (230 V)
Verižni pogoni ELTRAL K, vretenski pogoni in pogoni z zobato letvijo

Verižni pogoni ELTRAL K

  Hitra in enostavna montaža – 

naležna ali prikrita

  Različne možnosti za pritrditev omogočajo 

skoraj vsako vgradno situacijo oken z odpi-

ranjem navznoter in navzven

  Spremenljiva nastavitev širine odpiranja
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  Kompaktna velikost

  Zaradi integrirane elektronike je 

mogoče sinhrono krmiliti več pogonov

  Uporabni so pri vseh vrtljivih, nagibnih,

preklopnih oknih, oknih s paralelnim 

odpiranjem, oknih s preklopom 

navzdol, obračalnih, nihajnih in strešnih 

oknih

  Idealni za uporabo pri manjših višinah 

kril od 250 mm dalje

  Z integriranim mikroprocesorskim 

krmiljem

  Z integriranim izklopom v končnih 

legah in pri preobremenitvi

Nagibna krila, odpiranje navznoter, montaža na okvir Nagibna krila, odpiranje navznoter, montaža na krilo

Zložljiva krila, odpiranje navzven, montaža na okvir Vrtljiva krila, odpiranje navznoter, montaža na okvir

Električni sistemi pogonov in odpiranja (230 V)
Značilnosti sistema, načini montaže

  Zmanjšana hitrost zapiranja 

(najv. 5 mm/s) v zadnjih 50 mm – 

skladno z zaščitnim razredom SK 3*

* v skladu z direktivo o varnosti strojev 

2006/42/ES

Načini montaže: Verižni pogoni ELTRAL K

Značilnosti sistema: Verižni pogoni ELTRAL K



14 GU  І  WP00383-23-1-2  І  09/2016

Verižni pogoni ELTRAL
K25, K30, KS 30/40, K60

  Moderne in optično privlačne rešitve z 

optimalno prilagoditvijo na arhitekturo 

okna

  Številne možnosti vgradnje

 –na okviru ali krilu

 –naležni ali prikrito vgrajeni

  Za nagibna, preklopna, vrtljiva in 

strešna okna

  Enojne in sinhronizirane različice

  Enostavno kombiniranje z zaklepnimi 

pogoni

  Lahko tekoče odpiranje in zapiranje 

velikih in težkih strešnih oken ali 

fasadnih odprtin

  Integriran izklop v končni legi in 

preobremenitveni izklop

  Vitki pogoni

  Velike pritisne sile do 1600 N

  Enojne in sinhronizirane različice

Vretenski pogoni / pogoni z zobato letvijo ELTRAL
S80, Z45

Verižni pogon ELTRAL
KS 30/40 oddajanje

  Z integriranim radijskim sprejemnikom

  Krmiljenje prek radijskega daljinskega 

upravljalnika

  Kompaktna velikost

  Integrirano mikroprocesorsko krmilje

  Samodejni izklop v končnih legah

  Neodvisen od širin preklopa

  Integriran preobremenitveni izklop

  Primeren za manjše višine krila 

od 250 mm dalje

  Spremenljiva nastavitev hoda 

v 3 stopnjah

Električni sistemi pogonov in odpiranja (230 V)
Pregled različic
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Opis Verižni pogoni Vretenski pogoni in 
pogoni z zobato letvijo

ELTRAL K25 K30 KS 30/40
KS 30/40 

Oddajanje
K60 S80 Z45

Obratovalna napetost
230 V AC ± 

15%
110/230 V AC ± 15% 230 V AC ± 15%

Natezna / tlačna sila (N) 250 [1] 300 600 800 450

Nazivni tok (A) 0,2 0,16 0,12 0,16 0,2 0,12 0,25

Hitrost giba (mm/s) 8,0 11,2 9,0 10,0 10,0 7,0 5,5

Širina odpiranja / hod (mm)
200
300
400

300 – 500
Variabilno
nastavljivo

200 – 400
Variabilno
nastavljivo

200 – 400
Variabilno
nastavljivo

250
400

300
500
750

230
350
550
[2]

Stopnja zaščite (IP) 32 30 32 54 44

Vklopni čas (%) 30 20

Pridrževalna sila (N) 3000 2000 1000 1000 3000 3500 2000

Temperatura uporabe (°C) -5 do +75 -5 do +65 -5 do +75 -5 do +65

Uporaba pri strešnih oknih – ■ [1] ■ [1] ■ [1] ■ [1] ■ ■

Sinhrono krmiljenje opcijsko opcijsko opcijsko – opcijsko opcijsko [3]

Zakrita montaža ■ – – – – – –

Mere DxVxG (mm) Dx26x41 456x43x60 386x38x58 386x38x58 Dx40x56 Dx43x76 Dx54x115

Priključni vodnik

Silikon

3,0 m / 4-žilni

Silikon

2,0 m / 3-žilni 
(Solo)

2,5 m / 5-žilni 
(Synchro)

2,0 m / 3-žilni 
(Solo)

2,5 m / 5-žilni 
(Synchro)

2,0 m / 3-žilni

Silikon

5,0 m / 6-žilni

Silikon

1,0 m / 6-žilni 2,0 m / 3-žilni

[1] V odvisnosti od hoda / diagram sila-pot
[2] Večje dolžine hodov po povpraševanju
[3] Mehansko, do 4 pogoni

Električni sistemi pogonov in odpiranja (230 V)
Tehnični podatki
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Električna krmilja (230 V)
Komponente

Tipka za prezračevanje

  Brezstopenjsko ročno aktiviranje 

pogonov za ODT in prezračevanje 

za vsakodnevno prezračevanje in 

odzračevanje

  Na voljo v nad- in podometnih 

različicah

Prezračevalne centrale
LZ1, LZ6

  Za krmiljenje pogonov za prezračevanje, 

napajanih z enosmerno napetostjo 24 V

  Kombinacija več funkcij in skupin 

prezračevanja, kot npr. javljalniki za 

veter/dež, časovniki, tehnika 

upravljanja zgradb prek centralne 

postaje

  Za posamezne prostore ali več 

prostorov

  Izhodni tok: 2,5 A / 24 A / 30 A

Krmilje za dež / veter

  Za samodejno upravljanje 

prezračevanja v odvisnosti od vremena

  Samodejno zapiranje oken v primeru 

vetra ali dežja

  V garnituri so tipalo za veter in dež ter 

pritrdilni elementi

  Različne izvedbe

 –ODPIRANJE - STOP - ZAPIRANJE

 –Klecno stikalo

 –Stikalo na ključ

Regulator temperature prostora

  Avtomatsko krmiljenje prezračevanja 

v odvisnosti od temperature v prostoru 

(preko integriranega termostata)

  Za priključitev na vhod za tipko za 

prezračevanje

  Obratovalna napetost: 24 V DC (± 5 %)

  Nastavljiv; območje nastavitve: 0 – 30°

  Preklopna moč: 230 V AC, 5 A

  Vrsta zaščite: IP 30

  Plastična omarica za nadometno 

montažo, bela 

(Š x V x G): 74,5 x 74,5 x 25 mm
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Radijski aktuator FAJ 6 UP 

  V kombinaciji z ročnim radijskim daljinskim 

upravljalnikom 42 FH

  Za vgradnjo v podometne doze

  230 V AC, 50 Hz

Ročni radijski daljinski 
upravljalnik 42 FH

  Za električne pogone 230 V AC

Stikalna ura
z dnevnim/tedenskim programom in 

rezervnim gibom

  Obratovalna napetost: 230 V AC, 50 Hz

  Za časovno krmiljeno odpiranje in 

zapiranje prezračevalnih kril

  Potencialno prost preklopni kontakt 

za priključitev na centrale ODT

  Obremenljivost kontakta: maks. 16 A

  Možnost kombiniranja s krmilnimi 

napravami z nadzorom temperature, 

npr. za nočno ohlajanje prostorov 

(upoštevanje poletnega/zimskega časa)

Napajalnik
230 V AC / 24 V DC

  Za priključitev pogonov za 

prezračevanje, delujočih na enosmerni 

napetosti 24 V

  Možna izvedba vklopa/izklopa 

(menjava smeri)

Električna krmilja (230 V)
Komponente
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Požari in z njimi povezani pojavi ognja in dima so vedno 

največje nevarnosti za ljudi in zgradbe. Zato je hitro in 

varno razdimljenje še posebej pomembno. Poslovna skupina 

Gretsch-Unitas vam nudi največji asortima med seboj 

usklajenih sistemskih komponent – od elektromotornih 

pogonov, krmiljenih prek central ODT, do obsežnega 

programa pribora, kot sestavni del koncepta preventivnih 

ukrepov za zaščito pred požari za ohranjanje brezdimnega 

stanja evakuacijskih in reševalnih poti. 

Naprave za 
odvajanje dima in 
toplote

Kompletna naprava ODT iz ene roke
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Nadzorovano odvajanje

Ohranjanje brezdimnosti prostorov temelji 

na načelu toplotnega vzgona: odprtine za 

dovod zraka v spodnjem delu stene in 

odprtine za odvod dimnih plinov v zgornjem

delu stene ali na stropu neodvisno od vetra 

poskrbijo za varen in nadzorovan odvod 

dima.

Nastajanje dima brez sistema za ODT

Če se dima in vročine ne odvaja, pride 

zaradi dimnih plinov in nevarnih oksidov 

do težkih nevarnosti za zdravje. Obenem 

lahko visoka temperatura blokira zasilne 

izhode in evakuacijske poti ter v skrajnem 

primeru vodi do porušitve stavbe.

Sistemi ODT in nastajanje dima

Sistem za ODT odvaja dimne pline in 

vročino navzgor. Nad tlemi se tvori plast 

zraka z nizko koncentracijo dima, v kateri 

se lahko gibljejo evakuiranci in reševalci. 

Obenem se zmanjšajo poškodbe zgradbe 

zaradi vročine. 

Zaščitni cilji naprave 
za odvajanje dima in toplote

Zaščita oseb

(=aktivno reševanje)

zavarovanje evakuacijskih in 

 reševalnih poti z razdimljenjem

dobra vidljivost za evakuirance

reševanje življenj

Protipožarna zaščita

(=pasivno reševanje)

gasilske poti brez dima

hitro in ciljno usmerjeno delovanje 

 gasilcev

zmanjšane nevarnosti za gasilce

Zaščita objektov

preprečevanje popolnih in 

 posledičnih požarov

zmanjšanje velike škode na objektih 

 zaradi dima

S preventivno protipožarno zaščito načeloma ni mogoče 

preprečevati požarov v stavbah. Mogoče pa je doseči 

zaščitne cilje z ODT.

Zaščitni cilji in načini delovanja
Sestavni del preventivne protipožarne zaščite
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Princip delovanja

Shematski prikaz načina delovanja naprave ODT, 

povezane v omrežje s kompaktnimi centralami

Dodelitev komponent

Prednosti na hitro (omreženi sistemi za ODT)

Enostavno in varno povezovanje

(v kaskade) do pet central kot 

ekonomična rešitev:

  Pet lokalnih, med seboj ločenih 

prezračevalnih skupin

  Omrežena funkcija vklopa 

prezračevanja za vse centrale

  Nadzor vodnikov z notranjim 

podatkovnim vodilom

  Zaradi krajevne pripadnosti manjši 

preseki kablov

LG1

LG3
LG2

RZ50

230V

RZ25230V

RZ25

Master

Slave

Slave

 vodnik ODT 24V

 vodnik za prezračevanje 24 V

 vodnik notranjega podatkovnega vodila

 nadzor vodnikov

 vodnik tipala za veter/dež

 centralna tipka za prezračevanje

Legenda

HSE RMD

230V

Dovod zraka

230V

RZ25
Slave
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Verižni pogon ELTRAL K35

Pogoni in sistemi odpiranja ODT (RWA) v primeru požara varno in 

zanesljivo odprejo odvode dima ter skrbijo za naravno vsakodnev-

no zračenje prostorov. Pri tem lahko iz obširnega proizvodnega 

programa izberete ustrezno individualno rešitev za konkreten 

primer uporabe vretenskih, verižnih in zaklepnih pogonov ter 

sistemov odpiranja in zaklepanja.

Verižni pogoni poslovne skupine Gretsch-Unitas so zaradi svoje 

privlačne optike in kompaktne izvedbe idealna rešitev za hitro 

in elektromotorno odpiranje za razdimljenje in istočasno 

za udobno prezračevanje.

Naležno montirani se s svojo kompaktno obliko optimalno 

prilagodijo arhitekturi okna. V odvisnosti od profi la okna lahko 

pogone montirate tudi skrito.

Obsežni program pogonov in pritrdilnih konzol omogoča skoraj 

vsako vgradno situacijo in način montaže. 

Prednosti na hitro

Verižni pogoni ELTRAL K

  Hitra in enostavna montaža – 

naležna ali prikrita

  Različne možnosti za pritrditev omogočajo 

skoraj vsako vgradno situacijo oken 

z odpiranjem navznoter in navzven

  Majhna potreba po prostoru

  Idealno za manjše višine krila pri velikih 

širinah odpiranja

  Majhne izmere

  Spremenljiva nastavitev širine odpiranja

Električni sistemi pogonov in odpiranja (24 V)
Verižni pogoni ELTRAL K, vretenski pogoni in zaklepni pogoni
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Verižni pogoni ELTRAL

Pogon
Nazivna napetost
(V DC)

Natezna / tlačna sila
(N) [1]

Prejem toka
(A)

Širina odpiranja
(mm)

Zakrita montaža Klasifi kacija

ELTRAL K25

24

250 0,8 200 – 800 

SK 3 [2]
ELTRAL K30 300

0,9
300 – 500 –

ELTRAL K35 350 100 – 800 

ELTRAL K60 600 1,2 200 – 1000 –

[1] V odvisnosti od hoda / Diagram sila-pot
[2] Za mehansko upravljana okna v skladu z direktivo o varnosti strojev 2006/42/EG

  Naležne ali integrirane rešitve, 

individualno prilagojene na velikosti, 

teže in materiale oken

  Zaradi integrirane elektronike je 

mogoče sinhrono krmiliti več pogonov, 

s čimer lahko brez težav premikate tudi 

velike in težke okenske elemente

  Pri velikih izmerah oken daje kombinacija

verižnega pogona in zaklepnega pogona 

dodatno zaščito pred vremenskimi 

pogoji in optimalno tesnjenje s pomočjo 

sistema centralnega zaklepanja UNI-JET

  Zmanjšana hitrost zapiranja 

(najv. 5 mm/s) v zadnjih 50 mm – 

skladno z zaščitnim razredom SK 3

  Integrirano mikroprocesorsko krmilje

  Majhne izmere

  Z integriranim izklopom v končnih 

legah in pri preobremenitvi

  Uporabni so pri vseh vrtljivih, nagibnih,

preklopnih oknih, oknih s paralelnim 

odpiranjem, oknih s preklopom navzdol,

obračalnih, nihajnih in strešnih oknih

  Kako velik je prostor oz. tlorisna 

površina stopnišča, ki jo želite opremiti 

z napravo ODT? To pomeni, kolikšno 

geometrijsko ali aerodinamično 

delujočo prosto površino zahtevajo 

uradi, pristojni za prevzem? Ali je treba 

upoštevati ovire, kot so npr. previsi, 

debeline profilov?

  Katere vrste oken, smeri odpiranja, 

velikosti oken in število oken je treba 

upoštevati pri načrtovanju naprave 

ODT?

  Kako velika in kako težka so okna? 

Ali so pogoni in pritrdilni elementi 

primerni za dejansko delujoče sile na 

oknih, da bi dosegli zahtevane širine 

odpiranja oken?

  Kateri način pritrditve želite 

(naležni ali prikrito ležeč)?

  Ali so odprtine za dovod in odvod 

prosto dostopne in ali so zaradi tega 

morda potrebne varnostne naprave?

  Ali je pričakovati še druge vplive?

Nasveti za načrtovanje

Pri izbiri sistemskih komponent naprave za ODT za pomoč pri odločanju uporabite naslednja vprašanja in nasvete za načrtovanje.

Za reševanje človeških življenj so naprave ODT 
v javnih zgradbah nujno potrebne!

Značilnosti sistema: Verižni pogoni ELTRAL K

Tehnični podatki: verižni pogoni ELTRAL K

Električni sistemi pogonov in odpiranja (24 V)
Značilnosti sistema, nasveti za načrtovanje, tehnični podatki
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Pregled različic

Električni sistemi pogonov in odpiranja (24 V)

Verižni pogoni ELTRAL
K25, K30, KS 30/40, K35, K60

  Moderne in optično privlačne rešitve z 

optimalno prilagoditvijo na arhitekturo 

okna

  Številne možnosti vgradnje

 –Montaža na okvir ali krilo

 –Vgradnja naležno ali prikrito

  Za nagibna, preklopna, vrtljiva in 

strešna okna

  Enojne in sinhronizirane različice

  Enostavno kombiniranje z zaklepnimi 

pogoni

Zaklepni pogoni ELTRAL
VAN, VA25, OA, VA35, VA 1, VA 2

  Višja sila pridrževanja pri velikih oknih 

zaradi dodatne zaklepne točke.

  Prikrite in naležne montažne rešitve

  Povišana tesnost pred dežjem z vetrom

  Dodatna zaščita pred nedovoljenim 

vdorom

  V kombinaciji s sistemom centralnega 

zaklepanja UNI-JET poljubno število 

zaklepnih točk za varno odpiranje, 

zapiranje in zaklepanje velikih okenskih 

kril

  Z integriranim upravljanjem vrstnega 

reda zapiranja
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Vretenasti pogoni ELTRAL
S80, S160

  Lahko tekoče odpiranje in zapiranje 

velikih in težkih strešnih oken ali 

fasadnih odprtin

  Integriran izklop v končni legi in 

preobremenitveni izklop

  Vitki in estetski pogoni

  Velike pritisne sile do 1600 N

  Enojne in sinhronizirane različice

Sistemi odpiranja RWA
1000, 1050

  Samodejno odpiranje in zapiranje 

nagibnih, preklopnih in vrtljivih 

sistemov okenskih kril z odpiranjem 

navznoter in navzven

  Velike širine odpiranja pri majhnih 

gibih in višinah kril

  Z integrirano regulacijo vrstnega reda 

odpiranja in zapiranja

  Z elektromehanskim zaklepanjem kril 

(zaklepanje in odklepanje)

 –naležno, 1- ali 2-kratno

 –kot pogon z olivo

 –elektromotorno z notranje ležečim 

sistemom centralnega zaklepanja

  Enojne in sinhronizirane različice

Pregled različic

Električni sistemi pogonov in odpiranja (24 V)
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Tehnični podatki

Električni sistemi pogonov in odpiranja (24 V)

Opis Verižni pogoni Vretenasti pogoni

ELTRAL K25 K30 KS 30/40 [1] K35 K60 S80 S160

Primerno za uporabo v fasadah ■ ■ ■ ■ ■ – –

Nagibna krila, odpiranje navznoter ■ ■ ■ ■ ■ – –

Zložljiva krila, odpiranje navzven ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Vrtljiva krila, odpiranje navznoter – ■ ■ ■ ■ – –

Primerno za uporabo pri strešnih oknih – ■ [2] ■ [2] ■ [2] ■ [2] ■ ■

Preverjeno in odobreno po DIN EN 12101-2

– –

Obratovalna napetost 24 V ± 15% 24 V ± 15%

Tlačna sila (N) 250 [2] 300 300 [2] 350 [2] 600 [2] 300 800 1600

Natezna sila (N) 250 300 350 600 300 800 1600

Nazivna sila/navor (N)/(Nm) – – – – – – – –

Nazivni tok (A) 0,8 0,9 0,8 1,0 0,7

Izklopni tok (A) 1,0 1,2 1,0 1,4 2,5

Hitrost giba (mm/s) 8,0/12,0/13,5 [2] 8,9 9,0 9,6 8,0/12,0/13,5 [2] 10,0/9,0 [3] 4,0/3,8 [3]

Širina odpiranja / hod (mm) 200

300

400

500

600

800

300 – 500

Variabilno

nastavljivo

200 – 400

Variabilno

nastavljivo

100/200/300

300/400/500

600/700/800

Variabilno

nastavljivo

200

400

500

600

800

1000

500

600

300

500

750

1000

Stopnja zaščite (IP) 32 30 32 65

Vklopni čas (%) 30 30

Pridrževalna sila / pridrževalni 

navor

(N)/(Nm) 3000 2000 1000 3000 5000 [4]

Temperatura uporabe (°C) -5 do +75 -5 do +65 -5 do +75 -5 do +75

Sinhrono krmiljenje opcijsko opcijsko

Zakrita montaža ■ – – ■ – –

Mere DxVxG (mm) Dx26x41 [2] 456x43x60 386x38x58 Dx35x35 [2] Dx40x56 [2] ø 36 x (342 + hod)

Priključni vodnik Silikon

3 m / 3-žilni

Silikon

2 m / 3-žilni 

(Solo)

2,5 m / 5-žilni 

(Synchro)

2 m / 3-žilni 

(Solo)

2,5 m / 5-žilni 

(Synchro)

Silikon

2 m / 3-žilni 

(Solo)

2,5 m / 5-žilni 

(Synchro)

Silikon

5 m / 5-žilni

Silikon

2,5 m / 3-žilni

[1] Zaradi plastičnega ohišja pogon ELTRAL KS 30/40 v ES ni odobren za uporabo v področjih ODT!

[2] V odvisnosti od hoda / Diagram sila-pot

[3] Solo / Synchro

[4] Odvisno od pritrditve
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Zaklepni pogoni Sistemi odpiranja RWA

VAN VA25 OA VA35
VA-1 R/4
VA-1 L/4

VA-2/12
VA-2/20

RWA 1000
z S100

RWA 1050
z S60

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ –

■ ■ ■ ■ ■ ■ – –

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

– –

–

24 V ± 15% 24 V ± 15%

– –

– –

600 / – – / 10 600 / – 1000 / – 600 / –

1,5 0,4 0,8 0,6 0,8

1,5 0,4 1,1 0,8 1,4 1,2

6,0 2,8 20 °/s 3,2 4,2 2,6 5,8

18 / 35

Nastavljivo

17 / 36

Nastavljivo

90° / 180°

Nastavljivo

18 – 100

200

300

100

150

200

250

43 32 65

30 20

850 1000 22 1000 5000 [4]

-5 do +75 -5 do +65 -5 do +75

– opcijsko – opcijsko Električno

■ ■ – – – – – –

353x25x25 473x25x25 156x40x83,5 420x35x35 1200/2000x

35x35

(256+hod) x

ø 36

Silikon

2 m / 3-žilni

Silikon

3,0 m / 2-žilni

Silikon

3,0 m / 4-žilni

Silikon

2,5 m / 4-žilni

Silikon

2,5 m / 2-žilni
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Dovod zraka ODT

Za varno in učinkovito delovanje odvajanja dima in toplote so 

vedno potrebne zadostno dimenzionirane odprtine za dovod 

zraka pri tleh. Na način "vzgona v dimniku" ojačajo toplotni 

vzgon in poskrbijo za hitrejše dviganje in odvod dimnih plinov.

Velikost odprtin za dovod zraka mora biti 1,5-krat večja od 

površine odprtin za odvod plinov v določenem prostoru. 

Obenem mora biti odprtina za dovod zraka v celoti izvedena 

v sloju z manjšo vsebnostjo dima.

S pogonom vrat ELTRAL TA 60 lahko poganjate vrtljiva vhodna 

vrata in odprtine za dovod zraka pri sistemih ODT, s čimer 

zagotavljate možnost evakuacije.

ELTRAL TA 60

Funkcije na prvi pogled

Pogon vrat ELTRAL TA 60

  Razdimljenje: Hitro in varno 

odvajanje dima skozi površine 

za razdimljanje s pomočjo 

samodejnega odpiranja vrat 

v primeru požara.

  Udobje prehoda: Vrata so podnevi prehodna 

brez upora, saj je pogon ELTRAL TA 60 med 

dnevnim obratovanjem neaktiven.

  Protivlomna zaščita: Visoka varnost zaradi 

samodejnega večkratnega zaklepanja 

SECURY, motorne ključavnice serije 19 ali 

motorne protiključavnice MTRS.

  Panik funkcija: Možnost evakuacije iz 

notranjosti je kadarkoli omogočena 

(EN 179 / EN 1125)
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Način delovanja

V kombinaciji z večkratnim zaklepanjem SECURY 19, GU-SECURY 

Automatic z motorjem, motorno ključavnico serije 19 ali motorno 

protiključavnico MTRS (2-krilna vrata) ta koncept poleg glavne 

funkcije „vrat“ opravlja tudi druge funkcije, kot so npr. 

izpolnjevanje zahtev po varnosti in protipožarni zaščiti, ne da bi 

se pri tem izgubilo udobje prehoda pri dnevnem obratovanju.

Pogon vrat ELTRAL TA 60 je primeren tako za uporabo na 1- in 

2-krilnih vratih kot na zasilnih izhodih in evakuacijskih vratih 

po EN 179 / EN 1125.

Predlog komponent

Pogon vrat ELTRAL TA 601

Palični ročaj2

Večkratno zaklepanje SECURY3

Kljuka vrat4

4

3

2

Pogon vrat ELTRAL TA 60

Pogon ELTRAL TA 60

Nazivna napetost 24 V DC ± 15%

Vlečna sila / pritisna sila 200 N / 600 N

Nazivni tok 0,8 A

Maks. preklopni tok 3 A

Kotna hitrost | Čas delovanja 3 °/s | cca. 30 s

Odpiralni vrtilni moment 180 Nm / 216 Nm (trajanje / maksimalno)

Zapiralni vrtilni moment 72 Nm

Značilnosti sistema

  Kompaktna velikost

  Integrirano mikroprocesorsko krmilje

  Potencialno prost kontakt za sprostitev avtomatskega 

odpirala ali motorne klučavnice

  Integriran izklop v končni legi in preobremenitveni izklop

  Za širine kril od 450 mm

  Ohišje EV1 iz eloksiranega aluminija

1

Dovod zraka ODT
Značilnosti sistema, način delovanja, tehnični podatki

Tehnični podatki
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Električna krmilja (24 V)

Kompaktne centrale RZ25 / RZ50 / RZ75

Prednosti na hitro (kompaktne centrale)

  Enostavno in varno povezovanje 

do petih central, s čimer se 

ustvari pet med seboj krajevno 

ločenih prezračevalnih skupin

  Udobno in pregledno spremljanje sporočil 

o stanju, napakah in motnjah s pomočjo 

LED diod

  Številne funkcije nastavitev in uporabe

  RZ50 / RZ75: z integriranimi javljalniki 

dežja in vetra

Centrale ODT podjetja GU organizirajo zanesljivo in koordinirano

oskrbo, nadzor in krmiljenje vseh priključenih komponent 

(avtomatski in ročni javljalniki ter elektromotorni pogoni), kot 

tudi krmiljenje prezračevanja. 

V primeru požara ODT (RWA) centrale zagotovijo, da se odvodi 

dima hitro odprejo in odvedejo strupeni dimni plini. Zato 

predstavljajo osrednjo komponento preventivne protipožarne 

zaščite.

Poslovna skupina GU vam nudi obsežen program central ODT: 

od kompaktnih central do razširljivih modulnih central. Dodatna 

oprema in razširitve nudijo visoko fl eksibilnost pri načrtovanju. 

Kompaktne centrale RZ25 / RZ50 / RZ75 in modulne centrale
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Kompaktne centrale RZ

Centrala
Nazivna napetost
(V DC)

Nazivni / izhodni tok
(A)

Območje temperature okolice
(°C)

Največje število

Tipka RWA HSE
Javljalnik dima / 
toplote

RZ25

24

2,5 / 3,2

-5 do +40 10 10RZ50 5,0 / 6,5

RZ75 7,5 / 8,4

  Kompaktno, stabilno jekleno ohišje

  Regulirana izhodna napetost

  Relejni izhodi za alarme in motnje

  Obenem se lahko uporabijo za odvajanje

dima v primeru požara in za vsakodnevno

prezračevanje

  V primeru izpada omrežja obratovalna 

pripravljenost preko 72 ur zaradi 

integrirane akumulatorske baterije

  Elektronski nadzor vodnikov k 

priključenim javljalnikom in pogonom

  Številne funkcije nastavitev in uporabe:

 –Prezračevalna avtomatika 

<ZAPIRANJE> z nastavljivim časom

 –Stikalo z varnostnim izklopom v smeri 

<ODPIRANJE> in <ZAPIRANJE>

 –Omejitev časa delovanja pri 

prezračevanju, nastavljiva

 –Integriran izklopljiv zvočni alarm

 –Samodejno zapiranje oken v primeru 

izpada napajanja

 –Izbira smeri delovanja pogonov v 

primeru alarma

  Ali je bil seštet potreben tok vseh 

pogonov, ki jih krmili ena sama 

centrala? Centrala mora zagotavljati 

ta skupni tok motorjev.

  Ali je treba ustvariti skupine zračnikov? 

Če da, koliko skupin?

  Ali je treba poleg ročnega aktiviranja 

zagotoviti tudi samodejno proženje pri 

porastu temperature ali pojavu dima?

  Ali naj se upoštevajo tudi vhodi iz 

javljalnikov dežja/vetra?

  Ali naj se sporočila (alarmi, motnje itd.) 

posredujejo dalje?

  Ali so preseki dovodnih vodnikov 

prilagojeni na potrebne masne pretoke?

Nasveti za načrtovanje

Pri izbiri sistemskih komponent naprave za ODT za pomoč pri odločanju uporabite naslednja vprašanja in nasvete za načrtovanje.

Za reševanje človeških življenj so naprave ODT 
v javnih zgradbah nujno potrebne!

Električna krmilja (24 V)
Značilnosti sistema, nasveti za načrtovanje, tehnični podatki

Tehnični podatki: kompaktne centrale RZ

Značilnosti sistema: Kompaktne centrale RZ



32 GU  І  WP00383-23-1-2  І  09/2016

Pregled različic

Električna krmilja (24 V)

Kompaktne centrale RWA
RZ25, RZ50, RZ75

  Krmilna enota pogonskih sistemov 

in sistemov odpiranja

  Za uporabo na stopniščih

  Z nazivnim tokom 2,5 A / 5,0 A in 7,5 A

  Sprejem signalov javljalnikov požarov 

(samodejnih/ročnih) za takojšnje 

odpiranje površin za razdimljanje

  Nadzor in koordinacija funkcij 

in morebitnih motenj

  Zasilno napajanje v primeru sile 

za najmanj 72 ur

  Krmiljenje vsakodnevnega 

prezračevanja

Modulne centrale RWA
RZM240, RZM480

  Krmilna enota pogonskih sistemov 

in sistemov odpiranja

  Za uporabo v velikih in kompleksnih 

stavbah

  Za individualne rešitve, specifične 

za posamezne objekte

  Z nazivnim tokom 24 A ali 48 A

  Številne možnosti ODT in skupinskega 

prezračevanja
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Ročni in samodejni javljalniki

Električna krmilja (24 V)

Na voljo v barvah:

Tipka RWA HSE

  Električna ročna krmilna naprava 

za ročno proženje alarma

  Nadometno plastično ohišje z 

možnostjo zapiranja ali nadometno 

kovinsko ohišje

  Signalizacija obratovalnih stanj 

s svetlečim prikazom

 –Obratovalna pripravljenost

 –Alarm

 –Motnja/napaka

Javljalnik dima / toplote

  Javljalniki dima ali vročine za 

samodejno proženje alarma

  Javljalniki dima (tipala razpršene 

svetlobe) po DIN EN 54, Teil 7

  Široko področje uporabe/nadzora

  Velika zanesljivost delovanja

Plastika

Kovina



GU  І  WP00383-23-1-2  І  09/201634

Gretsch-Unitas povezuje posebne sestavne dele, ki jih inženirji 

razvijejo posebej za posamezne projekte, s standardnimi deli 

iz priznanega asortimaja GU. Tako se lahko realizirajo zahteve 

po vedno novih načinih odpiranja in oblikah oken pri edinstveni

estetiki, pri čemer pa ostajajo stroški monterjev absolutno 

konkurenčni. 

Posebne rešitve 
za fasade

GU  І  WP00383-23-1-2  І  09/201634

Nove vrste odprtin in oblike oken 

za posebno estetiko fasad
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Paralelno in nagibno odpiranje, vrtljiva okna

Posebne rešitve za fasade

Moderna arhitektura zastavlja najvišje 

zahteve za oblikovanje in funkcijo fasad. 

V partnerstvu s projektanti, sistemskimi 

dobavitelji, izdelovalci kovinskih konstrukcij

in predelovalci ustvarjamo ustrezne rešitve 

– na primer tako, da uporabimo naša po 

vsem svetu priznana standardna okovja 

GU z inovativnimi komponentami, ki jih 

naši inženirji razvijejo za vsak posamezen 

objekt posebej.

Tako se lahko z našimi sistemskimi 

rešitvami za fasade realizirajo estetske 

posebne rešitve, obenem pa so varno in 

gospodarno izpolnjene tudi zahteve 

standardov in predpisov.

Individualno zasnovane fasade s tehniko 

skupine Gretsch-Unitas niso le arhitek-

tonsko zanimive ampak izpolnjujejo tudi 

najstrožje zahteve glede funkcionalnosti, 

prezračevanja, toplotne izolacije in 

zaščite pred vlomom.
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Okna s paralelnim odpiranjem

Homogene steklene fasade 

in individualno prezračevanje

Vrtljivo okno

Visoke teže in zahteve estetike

Nagibno-preklopno okno

Funkcionalni in estetski vidiki

Okna s paralelnim odpiranjem

Okna s paralelnim odpiranjem se 

uporabljajo vselej, kadar je pri različno 

odprtih oknih zahtevana elegantna optika

in homogeni videz steklene fasade. 

Površina oken se v nasprotju z običajnimi 

nagibnimi ali nagibno-vrtljivimi okni glede 

na okvir ne zavrti, ampak se izpelje 

v smeri, vzporedni s stekleno fasado.

Razen tega je ta način odpiranja 

primeren za realizacijo naravnih konceptov 

prezračevanja vsled brezstopenjsko 

nastavljive širine odpiranja. 

V primerjavi z nagibnimi okni je stopnja 

izmenjevanja zraka pri oknih s paralelnim 

odpiranjem mnogo višja. Kot pri vseh 

oknih, ki se odpirajo navzven, je prednost 

tudi pri tem načinu odpiranja da prostor 

v notranjosti ni zmanjšan.

Nagibno-preklopno okno

Okensko krilo se pri odpiranju rahlo 

odpre navzven in v vsakem položaju 

stabilno obdrži svoj položaj. Funkcija 

lopute nudi pri oknih v mnogih gradbenih 

situacijah bistvene funkcionalne in 

estetske prednosti. Zunanji videz steklene 

fasade je s pomočjo teh oken lahko 

izjemno homogen.

Vrtljivo okno

Povišane zahteve glede tež in dimenzij vrtl-

jivih oken zahtevajo nove kreativne rešitve. 

Izziv se pojavi pri uskladitvi teh novih 

dimenzij oken z estetskimi zahtevami 

arhitektov. Danes se pri zahtevnih stavbnih 

lupinah zahtevajo rešitve z na primer 

skritim okovjem, do fi ligranskih visoko 

obremenljivih vrtljivih nasadil.

Opozorilo

Za krmiljenje zgoraj navedenih primerov uporabe so primerne rešitve pogonov 

in odpiranja na straneh 14 in 15 (prezračevanje) in na straneh 24 in 25 (razdimljenje).
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Motorno aktivirano vrtljivo-nagibno okno K18 DK

Verižni pogon ELTRAL K18 DK

Prednosti na hitro

  Brez vidnih elementov okovja in 

zaklepnih elementov

  Okno se po pritisku na tipko odpre 

v nagnjen položaj, daljši pritisk odklopi 

verigo pogona za ročno odpiranje 

v vrtljivi legi

  Neodvisno od profila se lahko uporablja 

v vseh lesenih, oken iz umetnih mas in 

kovinskih oknih

  Z opcijskim dodatnim modulom se lahko 

proženje vrtljivega položaja omeji samo 

na upravičene uporabnike 

(npr. s pomočjo odzivnika)

  Opcijsko z nadzorom odpiranja 

in zaklepanja VdS razred B

Življenje brez ovir igra vedno večjo vlogo pri novogradnjah 

in adaptacijah, kar zastavlja visoke zahteve na načrtovanje 

in izvedbo. Gretsch-Unitas zato dobavlja med seboj usklajene 

sistemske rešitve, ki povezujejo udobje in varnost s cilji bivanja 

brez ovir.

Za prezračevanje se okna nagibajo. Že pri oknih standardnih 

velikosti je za odpiranje in še posebej za zapiranje nagnjenega 

okna potrebna sila, ki ni skladna z življenjem brez ovir. Nova 

sistemska rešitev GU K18 DK omogoča udobno električno 

prezračevanje vrtljivo-nagibnih strešnih oken. Upravljanje, torej 

samodejno odpiranje okna v nagnjen položaj in samodejno 

zapiranje iz nagnjenega položaja, je izvedeno električno s 

pomočjo tipke ali ročnega oddajnika. 

S pomočjo inteligentnega krmilja in mehanike za razdvajanje 

lahko okno kadarkoli prestavite v zavrteni položaj, na primer 

pri čiščenju ali za intenzivno prezračevanje.

Elementi okovja in sistemov za zaklepanje so s kombinacijo 

v celoti prikrito ležečega vrtljivo-nagibnega okovja UNI-JET SCF 

in verižnega pogona ELTRAL-K18 DK in zaklepnega pogona 

VAN DK zmontirani popolnoma skrito.

Gradnja poslopij brez ovir po DIN 18040

DINDIN 
18040
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Odprt položaj

Zaprt položaj

Odprt položaj

Zaprt položaj

Odprt položaj

Zaprt položaj

Nagnjen položaj

Nagnjen položaj

Nagnjen položaj
Kotna preusmeritev Škarjasti obod

Srednji kos

Zapiralna plošča
odvisna od sistema

Verižni pogon ELTRAL K18 DK

Obratovalna 
napetost
(V DC)

Tlačna sila
(N)

Nazivni tok
(A)

Mere Š x V x D
(mm)

Nastavljiva širina 
odpiranja
(mm)

Priključni 
vodnik 
(m)

24 do 180 0,32 28x28x310 80, 100, 160, 210 2,0

Značilnosti sistema

  Elementi okovja in sistemov za zakle-

panje so s kombinacijo v celoti prikrito 

ležečega vrtljivo-nagibnega okovja 

UNI-JET SCF in verižnega pogona 

ELTRAL-K18 DK in zaklepnega pogona 

VAN DK zmontirani popolnoma skrito

  Nastavljive širine odpiranja tudi pri 

naknadnih prilagoditvah giba 

(dolžina verige)

  Z nadrejenim krmiljem se lahko 

uporablja za nočno ohlajanje

  Zaklepni pogon VAN DK skrbi za 

zanesljiv stik pri tesnjenju (pritisni 

tlak krila)

  Z mehanskim odklepanjem v primeru 

sile je mogoče pogone tudi v zaprtem 

stanju v notranjosti odpreti brez 

uničenja, npr. pri izpadu električnega 

napajanja

  Inteligentna mehanika za razdvajanje / 

krmiljenje za pooblaščene uporabnike: 

na pritisk tipke se veriga loči od pogona 

in omogoča menjavo iz nagibnega 

v vrtljivi položaj za ročno odpiranje

  Za krila s težo do 200 kg 

Motorno aktivirano vrtljivo-nagibno okno K18 DK
Značilnosti sistema, zgradba sistema, tehnični podatki

1  Verižni pogon ELTRAL K18 DK

Tehnični podatki: verižni pogon ELTRAL K18 DK

2  Zaklepni pogon VAN DK, 

 za elektromotorno zaklepanje 

 in odklepanje prek notranje 

 nameščenega sistema centralnega 

 zaklepanja

3  Prikrito ležeči sistem okovja 

 UNI-JET SCF

Zgradba sistema

Sistemska rešitev GU K18 DK za motorizirana vrtljivo-nagibna okna je sestavljena iz 

(primer s prikrito ležečim okovjem in elementi za zaklepanje):

1

2

3

33

3

Opozorilo

Za naležne sistemske rešitve se lahko uporabijo vse izvedbe okovja poslovne skupine 

Gretsch-Unitas za vrtenje-nagibanje.
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Od leta 2006 dalje velja standard DIN EN 12101, 2. del po vsej 

Evropi kot osnova za preskušanje naprav za naravno odvajanje 

dima in toplote. V Nemčiji mora biti za vse zahtevane odvode 

plina v skladu z gradbenimi predpisi izdelano dokazilo uporabnosti

v skladu z DIN EN 12101, 2. del (regulirani gradbeni izdelki po 

DIBt = odobreni v skladu z gradbenimi predpisi in označeni 

z znakom CE)

Tako se lahko v navpične fasade vgrajujejo le v celoti preskušene 

sistemske rešitve - tako imenovane rešitve NRWG - ki jih tvorijo 

naslednje komponente:

1  okenski sistemski profili

2  zasteklitev in tesnila

3  okensko okovje (škarje, nasadila itd.)

4  pogonske enote s pritrdilnimi elementi

po DIN EN 12101-2

Naravne naprave za odvajanje dima in toplote NODT (NRWG)

Dovod 
zraka

ELTRAL TA 60 z GU-SECURY

Krmilna centrala RWA Tipka RWA HSE

Javljalnik 
dima / toplote

Odvod zraka

Tipka za 
prezračevanje

Javljalnik vetra / dežja

AUF ZU

RAUCHABZUG

Stavite na preverjeno in certifi cirano varnost!

Naprave za naravno odvajanje dima in toplote (Natürliche 

Rauch- und WärmeabzugsGeräte NRWG) po DIN EN 12101-2 

nudijo kot del naprave ODT večjo varnost pri razdimljenju 

zgradb.

Kot pomemben del koncepta varovanja evakuacijskih poti 

prispevajo sistemske rešitve GU-NRWG k varnemu in 

učinkovitemu vzdrževanju nizke ravni dima v evakuacijskih 

in reševalnih poteh v primeru požara.

1

2

3

4
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Poslovna skupina GU nudi sistemske rešitve NODT (NRWG) 

za aluminijaste profi le renomiranih sistemskih hiš, ki temeljijo 

na standardiziranem utoru Euronut, ter za sisteme iz lesa in 

kombinacije lesa in aluminija.

Primeri uporabe sistemskih rešitev GU-NRWG

  Načini odpiranja nagibnih, preklopnih, vrtljivih in nagibno 

preklopnih oken z odpiranjem navzven in navznoter

  Mere kril do 3000 x 3000 mm (Š x V)

  Teže kril do 250 / 150 kg (aluminij / les)

  Najboljše aerodinamične vrednosti: vrednosti Cv

  Visoka stabilnost lege (pri obremenitvah z vetrom); 

v odvisnosti od formata krila do 3000 Pa

  Uporabno tudi za vsakodnevno prezračevanje

  Vse iz ene roke: pogoni, okovje in obširen program izdelkov: 

centrale, tipke za ODT, javljalniki požarov in druge 

komponente

Izberite iz našega celovitega programa izdelkov odobrenih 

verižnih in zaklepnih pogonov ter sistemov za odpiranje ODT 

in poiščite svojo ustrezno rešitev.

Heroal

Aluprof

Reynaers

SapaAlumil

Kawneer

Gutmann

Odobreni aluminijasti sistemi in profi li 
s standardizirano izvedbo Euronut 15/20

Odobreni sistemi iz lesa, kombinacije lesa 
in aluminija ter profi li s sistemom Eurofalz

Sistemske rešitve GU-NRWG za fasade

Preverjeno in certifi cirano – za elemente iz aluminija in lesa

Sistemske rešitve GU-NRWG
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Izključitev jamstva / Opomba glede avtorskih pravic / 

Opomba glede slik

Opomba glede slik

Stran 4/5 Foto: architectur-werk-stadt

Stran 34/35 Foto: Musée d'Ethnographie, Ženeva, Blaise Glauser

Izključitev jamstva

Podatki v tej objavi, so opisi izdelkov. Predstavljajo splošna 

navodila na podlagi naših izkušenj in preskusov in ne upoštevajo 

konkretnih primerov uporabe. Iz opisov izdelkov ni možno 

izpeljevati nikakršnih zahtevkov za nadomestilo.

Podatki, navedeni tukaj, so objavljeni po naši najboljši presoji, 

vendar so nezavezujoči. Treba jih je prilagoditi glede na dejanske 

gradbene objekte, namene uporabe in posebne javne zahteve.

Ta objava je izdelana po najboljšem znanju. Za morebitne napake 

poslovna skupina Gretsch-Unitas ne prevzema odgovornosti. 

Možne so spremembe v okvirju tehničnega napredka.

Slike izdelkov, prikazane v objavi, se lahko razlikujejo od dejanskih 

izdelkov.

Opomba glede avtorskih pravic

© Vse slike in besedila v tej objavi so avtorsko zaščitene. 

Razen če je v opombi ob sliki navedeno drugače, ima avtorske 

pravice poslovna skupina Gretsch-Unitas. Vsaka uporaba 

avtorsko zaščitenih materialov brez privolitve imetnika 

avtorskih pravic je nedovoljena. 

Izdajatelj

Gretsch-Unitas GmbH

Baubeschläge

Johann-Maus-Str. 3

D-71254 Ditzingen

Tel. + 49 (0) 71 56 3 01-0

Fax + 49 (0) 71 56 3 01-2 93

www.g-u.com
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GU Baubeschläge Austria GmbH

Mayrwiesstr. 8

A-5300 Hallwang
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