
VRATNA TEHNIKA

Motorna ključavnica z gnanim  
zapahom MTRS
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Poslovna skupina Gretsch-Unitas

Varnost. Udobje. Učinkovitost. 
V javnih zgradbah morajo biti rešitve za prehod brez ovir v skladu z visokimi zahtevami za varnost. Za dvokrilna vrata je zlasti primerna 
uporaba motorne ključavnice z gnanim zapahom skupaj s samodejnimi pogoni vrtljivih vrat. Pri znamki GU imate na voljo rešitev iz ene 
roke z optimalno medsebojno usklajenimi komponentami.

Tipična področja uporabe so objekti, pri katerih morajo biti dostopi z zunanje strani ob določenih časih ali trajno varno zaklenjeni, 
obenem pa morajo biti brez ovir, morajo omogočati udoben prehod in se jih po potrebi lahko uporabi kot evakuacijsko pot; to so na 
primer zdravstvena središča, šole, večnamenske dvorane, domovi za nego, prireditvena središča, pisarniške zgradbe in nakupovalna 
središča.
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Varnost. Udobje. Učinkovitost.



3GU  І  WP00325-00-2-2  І  02/2016

Poslovna skupina 
Gretsch-Unitas

Poslovna skupina Gretsch-Uni-
tas je z naprednimi inovacijami 
trajnostno zaznamovala tržišče 
in postavila standarde, ki 
določajo smer. Udobje in varn-
ost imata najvišjo prioriteto pri 
odpiranju in zapiranju vrat. 

Kakovost že več kot 
100 let

Že več kot eno stoletje ponuja 
poslovna skupina celovite 
rešitve, ki se ne osredotočajo 
samo na posamezni izdelek, 
temveč predvsem tudi na 
veliko celoto. Pri avtomatskih 
vhodnih sistemih se idealno 
dopolnjujejo komponente 
dovršene mehanike in inteli-
gentne elektronike.

Več kot samo izdelki:  
načrtovanje, izvedba, servis

Podpiramo vas v vseh fazah 
pri realizaciji vaših individu-
alnih rešitev vhodov. Kratke 
poti in hiter, zanesljiv ser-
vis omogočajo tehnično in 
stroškovno optimizirane 
rešitve, povsem prilagojene 
vašim specifičnim zahtevam 
glede objekta.

 

Sistemske rešitve 
kot celota

Zahteve tržišča so upoštevane 
z obsežno paleto najnovejših 
mehanskih izdelkov najboljše 
kakovosti. Pri tem niso v 
žarišču samo posamezni izdel-
ki, temveč oblikovanje celovitih 
rešitev po trenutnih zahtevah. 

Sodobna tehnologija – prijazna do uporabnika, zmogljiva in varna.
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Izključitev jamstva

Podatki, vsebovani 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 ob sliki navedeno drugače, ima avtorske pravice poslovna skupi-
na Gretsch-Unitas. Vsaka uporaba avtorsko zaščitenih materialov 
brez privolitve imetnika avtorskih pravic je nedovoljena. 
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Poslovna skupina Gretsch-Unitas



Odprta pot za svobodo gibanja in varnost 
Ključavnica z gnanim zapahom s posebej hitro delujočim motorjem ima tri funkcije: motorno premika spodnji in zgornji drog zaklepanja, 
po želji prevzame funkcijo trajnega odpiranja pri dnevnem prehodu in ima funkcijo električnega odpirala, pri čemer je pasivno krilo 
zaprto in se lahko odpira le aktivno krilo.

Prednosti motorne ključavnice z gnanim zapahom na hitro

 � Varnost: zaklepanje pasivnega krila navzgor in navzdol. Po želji tudi v kombinaciji z večkratnim zaklepanjem

 � Udobje: hiter motor = hitro odklepanje 

 � Učinkovitost: hitra vgradnja, saj je potrebno samo eno rezkanje ležišča ključavnice

 � Stroški: za aktivno krilo ni treba vzpostaviti električne povezave = brez kablov

 � Fleksibilnost: Dvokrilna vrata se lahko uporabljajo tudi kot enokrilna vrata brez motorne ključavnice ali odpirala vrat.
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Motorna ključavnica z gnanim zapahom za dvokrilna vrata
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Komponente – Pasivno krilo

1  Motorna ključavnica z gnanim zapahom    
– Profilna vrata B-1893/B-1993   
– Lesena in jeklena vrata B-2393/B-2193

Komponente – Aktivno krilo

2  Motorno ključavnico z gnanim zapahom je mogoče kombini-
rati z naslednjimi komponentami

 Zaklepni sistemi z ročnim zaklepanjem 
– Panik ključavnice – serija 18/serija 23

 Zaklepni sistemi s samodejnim zaklepanjem
 – Panik ključavnice – Serija 19 / Serija 21
 – Večkratno zaklepanje – SECURY 19/21

1

2

3 3

Dodatne komponente

3  Pogon vrtljivih vrat DTN 80

4  Okovje za zaklepe zasilnega izhoda po EN 179 
– Kljuke

 Okovje za panik okovje po EN 1125
 – Palični ročaji ali pritisne palice

5  Varnostne senzorje

6  Radar-detektor gibanja

7  Komolčno tipkalo

8  Sojemalna loputa MNK

 

5

6

7

8

Predlog komponent
Dvokrilna profilna vrata na evakuacijskih in reševalnih poteh

5
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Motorna ključavnica z gnanim zapahom

Motorna ključavnica z gnanim zapahom za profilna vrata ter lesene in jeklene sisteme ima odobritev po:

 � EN 179 – ključavnice in okovje za zaklepe zasilnega izhoda 
Ključ klasifikacije

 � EN 1125 – ključavnice in okovje za panik okovje 
Ključ klasifikacije

Ročni zaklepni sistemi
Serija 18

Motorna ključavnica z  
gnanim zapahom 

B-1893

Panik 
ključavnica 

Serija 18

Panik ključavnica 
Serija 18 

z zgornjo zaporo

Motorna ključavnica z  
gnanim zapahom 

B-1993

Panik 
ključavnica 

Serija 19

Panik ključavnica 
Serija 19 

z zgornjo zaporo

Večkratno zaklepanje 
SECURY 19

Samozaklepni sistemi
Serija 19

Možnosti kombinacij
Izvedbe ključavnic v pasivnem in aktivnem krilu za profilna vrata

3 7 7 B 1 3 4 1/2 A C

3 7 7 B 1 3 2 1/2 A/B C
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Ročni zaklepni sistemi
Serija 23

Motorna ključavnica z  
gnanim zapahom 

B-2393

Panik 
ključavnica 

Serija 23

Panik ključavnica 
Serija 23 

z zgornjo zaporo

Motorna ključavnica z  
gnanim zapahom 

B-2193

Panik 
ključavnica 

Serija 21

Panik ključavnica 
Serija 21 

z zgornjo zaporo

Večkratno zaklepanje 
SECURY 21

Samozaklepni sistemi
Serija 21

Možnosti kombinacij
Izvedbe ključavnic v pasivnem in aktivnem krilu za lesena in jeklena vrata

 � EN 14846 – elektromehanske ključavnice 
Ključ klasifikacije 

 � Primerno za DIN 18040 – gradnja brez ovir

Z zaklepanjem pasivnega krila navzgor in navzdol nudi motorna ključavnica z gnanim zapahom večjo varnost. Za odpiranje aktivnega 
krila ni potrebna motorna ključavnica ali električni odpiralo, ampak samo standardna panik ključavnica.

3 S 3 E 0 0 0 0 0 0
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Pogon vrtljivih vrat DTN 80
Značilnosti proizvoda

 � Univerzalna uporaba
S samo enim pogonom vrtljivih vrat lahko realizirate vse vrste 
uporabe:

 –1- in 2-krilna vrtljiva vrata
 –protipožarna vrata
 –evakuacijska vrata
 –vlečne ali pritisne

 � Za teže vrat do maks. 600 kg

 � Za širine kril do maks. 1600 mm

 � Patentirani akumulator sile, ki ga sestavljata dva paketa 
vzmeti

 � Zaporna sila namesto končnega pritiska

 � Patentirano dušenje pri zapiranju, s pomočjo delovanja 
pogonskega motorja v funkciji generatorja

 � Učinek zapiranja vrat

 � Servopodpora nastavljiva od 0° dalje

 � Oskrba z energijo 24 V / 2,5 A za zunanje komponente

 � Visoka dinamika in s tem visoke hitrosti odpiranja

 � Mehansko krmiljenje vrstnega reda zapiranja za 2-krilna 
protipožarna vrata ali vrata evakuacijskih poti, skrito pod 
oblogo pogona

 � Modularni sistem znižuje stroške skladiščenja

 � Zaradi tihega delovanja je sistem poseben primeren za upora-
bo v področjih, občutljivih na hrup, kot so na primer pisarne ali 
bolnišnice.

 � Udobne možnosti nastavitve neposredno na pogonu z vrtl-
jivim/pritisnim gumbom z integriranim zaslonom pod oblogo 
pogona

 � Prijazen za montažo: Aretirni sornik na odmični gredi olajša 
montažo s prednapetostjo vzmeti

 � Lepa oblika in stabilna izvedba škarjaste roke in drsne letve

 � Preverjena kakovost
 –Vzročno preizkušen pri TÜV v skladu z EN 16005
 –Preskušeno s strani VdS in MPA po DIN 18263-4/EN 1158
 –Homologacija sestavnih delov pri DIBt (v pridobivanju)
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Zaporna sila namesto končnega pritiska

Tehnični podatki

Pogon vrtljivih vrat DTN 80

Višina x globina x dolžina 85 x 145 x 680 mm [1]

Teža 11 kg

Širina krila (za 1-krilno izvedbo) 700–1600 mm

Velikosti zapiralne sile pri protipožarnih vratih EN 3–EN 7

Mera tečaja (2-krilna) 1450–3200 mm

Masna vztrajnost, maks. 190 kg/m2  [2]

Vrtilni moment, maks. 260 Nm

Teža vratnega krila, maks. 600 kg

Prejem toka za zunanje naprave, maks. 24 V DC / 2,5 A

Kot odpiranja, maks. 135°

Škarjasta roka z globino prehoda 0–300 mm

Drsna letev z globino prehoda +10/-10 mm

Podaljški osi 30, 60 in 90 mm

Prejem moči, maks. 80 W

Delovanje v pripravljenosti 7 W

Temperatura –15 °C do +50 °C

Stopnja zaščite IP20

Število preskusnih ciklov po DIN 18263-4 500.000

Število preskusnih ciklov po EN 16005 1.000.000

[1] Višina pogona tudi pri 2-krilnih vratih z integriranim krmiljenjem zaporedja zapiranja 
[2] Odvisno od drogovja
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Načini montaže

Naglavna montaža na strani tečajev - drsna letev

Naglavna montaža na nasprotni strani tečajev - drsna 

letev

Naglavna montaža na nasprotni strani tečajev - škarjasta 

ročica
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Naročniške informacije
Motorna ključavnica z gnanim zapahom B-1893 / B-1993

B-1893 motorna ključavnica z gnanim zapahom

Čelnica
Površina

Ključna 
razdalja
v mm

Čelnica
Oblika

Čelnica 24 x 3 x 410 mm
Uporaba levo in desno po 
DIN

matirano nerjaveče 
jeklo

35 oglata B-18930-00-0-8

40 oglata B-18930-01-0-8

45 oglata B-18930-02-0-8

Možnost kombiniranja s panik ključavnicami z ročnim zaklepan-
jem serije 18.

B-1993 motorna ključavnica z gnanim zapahom

Čelnica
Površina

Ključna 
razdalja
v mm

Čelnica
Oblika

Čelnica 24 x 3 x 410 mm
Uporaba levo in desno po 
DIN

matirano nerjaveče 
jeklo

35 oglata B-19930-00-0-8

40 oglata B-19930-01-0-8

45 oglata B-19930-02-0-8

Pribor
(prosimo, naročite posebej)

 � Krmilnik motorne ključavnice B-54900-01-3-9
 � Priključni kabel   B 5490 0300
 � Preklopna ključavnica   B 1895
 � Drogovi za gnani zapah   B 9006
 � Vodilne plošče droga  B 9019 0001
 � Talni prijemniki   B-0028

Opcijsko:
 � Mrežni del (24 V DC / 4,2 A) B 5570 0401
 � Enota za baterijsko napajanje v  B-54903-23-3-9 

sili za protipožarno zaščito 

Možnost kombiniranja s panik ključavnicami s samodejnim in 
večkratnim zaklepanjem serije 19/SECURY 19.

Pribor
(prosimo, naročite posebej)

 � Krmilnik motorne ključavnice B-54900-01-3-9
 � Priključni kabel   B 5490 0300
 � Preklopna ključavnica   B 1895
 � Drogovi za gnani zapah   B 9006
 � Vodilne plošče droga  B 9019 0001
 � Talni prijemniki   B-0028

Opcijsko:
 � Mrežni del (24 V DC / 4,2 A) B 5570 0401
 � Enota za baterijsko napajanje v  B-54903-23-3-9 

sili za protipožarno zaščito 
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Naročniške informacije
Motorna ključavnica z gnanim zapahom B-2393 / B-2193

B-2393 motorna ključavnica z gnanim zapahom

Čelnica
Površina

Ključna 
razdalja
v mm

Čelnica
Oblika

Čelnica 24 x 3 x 410 mm
Uporaba levo in desno po 
DIN

matirano nerjaveče 
jeklo

65 zaokrožena B-23930-00-0-8

80 zaokrožena B-23930-01-0-8

100 zaokrožena B-23930-02-0-8

Možnost kombiniranja s panik ključavnicami z ročnim zaklepan-
jem serije 23.

B-2193 motorna ključavnica z gnanim zapahom

Čelnica
Površina

Ključna 
razdalja
v mm

Čelnica
Oblika

Čelnica 24 x 3 x 410 mm
Uporaba levo in desno po 
DIN

matirano nerjaveče 
jeklo

65 zaokrožena B-21930-00-0-8

80 zaokrožena B-21930-01-0-8

100 zaokrožena B-21930-02-0-8

Pribor
(prosimo, naročite posebej)

 � Krmilnik motorne ključavnice B-54900-01-2-8
 � Priključni kabel   B 5490 0300
 � Preklopna ključavnica   B 1895
 � Drogovi za gnani zapah   B 9006
 � Vodilne plošče droga  B 9019 0001
 � Talni prijemniki   B-0028

Opcijsko:
 � Mrežni del (24 V DC / 4,2 A) B 5570 0401
 � Enota za baterijsko napajanje v  B-54903-23-3-9 

sili za protipožarno zaščito 

Možnost kombiniranja s panik ključavnicami s samodejnim in 
večkratnim zaklepanjem serije 21/SECURY 21.

Pribor
(prosimo, naročite posebej)

 � Krmilnik motorne ključavnice B-54900-01-2-8
 � Priključni kabel   B 5490 0300
 � Preklopna ključavnica   B 1895
 � Drogovi za gnani zapah   B 9006
 � Vodilne plošče droga  B 9019 0001
 � Talni prijemniki   B-0028

Opcijsko:
 � Mrežni del (24 V DC / 4,2 A) B 5570 0401
 � Enota za baterijsko napajanje v  B-54903-23-3-9 

sili za protipožarno zaščito 
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Naročniške informacije
Pribor

Baterijsko napajanje v sili za  
motorne ključavnice z gnanim 
zapahom 
 
Za odobritev za protipožarno varnost je 
nujno potrebno dodatno zunanje ali bate-
rijsko električno napajanje v sili  
B-54903-23-3-9

Baterijsko napajanje v sili

Naročniška številka

B-54903-23-3-9

Ohišje za nosilno letev  
za baterijsko napajanje v sili

Naročniška številka

B 5495 0251

(70)

(9
0)

(31)

(1
70
)

Krmilniki za  
motorne ključavnice z gnanim 
zapahom 
skupaj s servisnim vtičem

Tehnični podatki:

 � Obratovalna napetost: 24 V DC ± 10 %

 � Delovni tok: najv. 2–4,2 A

 � Stanje pripravljenosti: najv. 100 mA

Motorni krmilnik

Naročniška številka

B-54900-01-3-9 za B-1893/B-1993

B-54900-01-2-8 za B-2193/B-2393

Ohišje za nosilno letev
za motorni krmilnik/krmilnik ODT

Naročniška številka

B 5495 0251

(9
0)

(105)

(31)

Krmilnik ODT

Naročniška številka

B-54900-01-4-9
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Sistemske rešitve za vrata iz cevastih profilov
WP02016-00-2-1 (ni na voljo v slovenščini)

 � Ročni zaklepni sistemi
 –Panik ključavnice serija 18

 � Samozaklepni sistemi
 –Panik ključavnice serija 19
 –Večkratno zaklepanje SECURY 19

 � Sojemalna loputa MNK

Potrebne informacije za naročanje opreme dvokrilnih vrat z motorno ključavnico z gnanim zapahom so na voljo v spodaj navedenih 
dokumentih za naročanje.

Okovje za vrata, ročaji za okna in drsni elementi
WP00060-00-0-1 (ni na voljo v slovenščini)

 � Okovje za zaklepe zasilnega izhoda po EN 179
 –Kljuka

 � Okovje za panik okovje po EN 1125
 –Palični ročaji in pritisne palice

Pogon vrtljivih vrat DTN 80
WP00459-23-4-2

 � Pogon vrtljivih vrat DTN 80

Sistemske rešitve za lesena in jeklena vrata
WP02015-00-2-1 (ni na voljo v slovenščini)

 � Ročni zaklepni sistemi
 –Panik ključavnice serija 23

 � Samozaklepni sistemi
 –Panik ključavnice serija 21
 –Večkratno zaklepanje SECURY 21

 � Sojemalna loputa MNK
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Opombe
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www.g-u.com

GU Baubeschläge Austria GmbH 
Mayrwiesstr. 8 
A-5300 Hallwang 
Tel. +43 662 664830 
Fax +43 662 664830-301

BKS GmbH 
Heidestr. 71 
D-42549 Velbert 
Tel. + 49 (0) 2051 201-0 
Fax + 49 (0) 2051 201-9733


