
AVTOMATSKI VHODNI SISTEMI

Celoten program: drsna vrata, pogoni vrtljivih vrat, 

vrtljiva vrata, steklene drsne stene



2

Prednosti sistemov

Poslovna skupina Gretsch-Unitas

2

Avtomatska drsna vrata ..................................................................... 4–23

Avtomatski pogoni vrtljivih vrat ..................................................... 24–27

Avtomatska vrtljiva vrata ................................................................ 28–35

Naprave za ločevanje oseb ..............................................................36–39

Avtomatske in ročne steklene drsne stene ...................................40–45

Servis GU ............................................................................................46–47

Opomba glede avtorskih pravic .............................................................49

GU  І  WP00450-23-4-2  І  10/2017



3

Kdor hoče uresničiti arhitektonske vizije, potrebuje za to ustrezne 

tehnične rešitve. Arhitekti in načrtovalci se zato zanašajo na poslovno 

skupino Gretsch-Unitas. Kot eden vodilnih mednarodnih proizvajalcev 

okenske in vratne tehnike, avtomatskih vhodnih sistemov ter sistemov 

za upravljanje zgradb smo kompetenten partner za napredne in visoko 

moderne tehnične sisteme – od enostavnih do kompleksnih. Osnova 

temu je več kot 100-letna tradicija našega družinskega podjetja, in je že 

od nekdaj sinonim za inovativnost, napredek in ekonomičnost. V skladu 

z našo vodilno mislijo »Prednosti sistemov« pomagamo našim strankam 

od načrtovanja do uresničitve rešitev avtomatskih vhodnih sistemov, ni 

važno, ali pri novogradnjah, sanaciji ali dodatnem opremljanju. 

Po potrebi je iz obilice tehničnih in oblikovalskih možnosti mogoče najti 

ustrezni sistem. Podjetje GU Automatic GmbH je pri tem vedno vaš 

kompetenten in zanesljiv partner.
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Avtomatska drsna vrata

Avtomatska drsna vrata omogočajo enostaven in udoben 

prehod, zato jih ob vstopu v zgradbo komaj opazite. 

Primerna so za moderne rešitve vhodov v javne zgradbe, 

letališča, železniške postaje, nakupovalne centre, banke, 

bolnišnice in domove za ostarele in invalidne osebe. Drsna 

vrata serije compactMaster nudijo s svojo kompaktno in 

ozko izvedbo z višino pogona, ki znaša samo 100 mm, ne 

samo zanesljivo delovanje, temveč tudi všečen in eleganten 

videz. Z drsnimi vrati za izhod v sili HM-F FT smo rešili 

nesoglasje v smernicah. Tipsko preskušena drsna 

evakuacijska vrata zagotavljajo varno evakuacijo tudi 

v zaklenjenem stanju.

To ni vhod. 
To je doživetje.

4 GU  І  WP00450-23-4-2  І  10/2017



55GU  І  WP00450-23-4-2  І  10/2017



6

Ozka drsna vrata z elegantnim videzom

Linearna drsna vrata compactMaster CM in CM-F

Ozka in tehnično perfektna

S svojo kompaktno izvedbo in všečnim 

in elegantnim videzom se linearna drsna 

vrata compactMaster skladajo zlasti 

z arhitektonsko zahtevnimi steklenimi 

fasadami in poudarijo njihovo 

širokopoteznost in transparentnost.

S »pravo« višino pogona, ki znaša samo 

100 mm, je zgornji profi l vratnega krila 

fi no okvirjenega profi lnega sistema pri tem 

integriran v pogon in pokrit s pokrovom.

Veliki tekalni valjčki in gumijasta podloga 

pod tračnico zagotavljajo zelo miren tek.

Pogoni so vzorčno preizkušeni pri TÜV 

in certifi cirani v skladu s standardom 

DIN 18650/EN 16005 ter ustrezajo tre-

nutnim smernicam oziroma standardom. 

Redundantni pogonski sistem CM-F je 

testiran in primeren za uporabo v eva-

kuacijskih in reševalnih poteh 

(AutSchR).

V izvedbi CM WK2 oz. CM-F WK2 so 

pogoni testirani na protivlomno 

zadrževanje po EN 1627.
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Držalo pokrova

Končni 
omejilec

Motor Akumulatorska 
baterija za 
odpiranje v sili

Tekalni voziček

Krmiljenje
Napajalnik

Element 
za fiksiranje 
jermena

Jermen

Ključavnica 
(opcijsko)

Mehanizem za 

preusmerjanje

2. Motor *

Profil za tračnico

Gumijasti profil

Nosilni profil

Pokrivni profil

* Potrebno pri tipu pogona CM-F

 ■ Tip CM-F: redundantni pogon z 2-motorno tehniko za uporabo 

v evakuacijskih in reševalnih poteh

 ■ Tip CM WK2/CM-F WK2: preizkušena drsna vrata po EN 1627 

v povezavi z avtomatskim večtočkovnim zaklepanjem AMV, 

dodatnimi komponentami, ki preprečujejo privzdigovanje, 

ter z uporabo varnostnega stekla P4A ali primernega polnila

 ■ »Prava« višina pogona 100 mm v povezavi s profilnim 

sistemom G30

 ■ Miren tek zaradi velikih tekalnih valjčkov in izmenljive 

tekalne površine, podložene z gumo

 ■ Pregledno in enostavno upravljanje

 ■ Po želji z integriranim zaklepanjem na valjčnem vozičku, 

avtomatskim večtočkovnim zaklepanjem (AMV) ali talno 

ključavnico oz. ključavnico s kavljem (opcija)

 ■ Samoučeče krmilje z mnogimi možnostmi priključkov in 

nastavitev

Prepričljiva v podrobnostih:

Oznaka compactMaster CM / compactMaster CM-F

Uporaba 1-krilna 2-krilna

Svetla širina prehoda [1] [2] 800–2000 mm 800–3000 mm

Svetla višina prehoda [1] maks. 3000 mm

Višina pogona 100 mm

Teža vratnega krila maks. 100 kg/krilo

Priključna napetost 230 V AC, 50 Hz

Poraba moči maks. 160 VA (50 VA med delovanjem)

Čas odprtih vrat 0 – 99 s

Čas odprtih vrat na impulz s ključem 0 – 99 s

Hitrost odpiranja maks. 0,9 m/s

Hitrost zapiranja maks. 0,5 m/s

Širina zimskega odpiranja [2] 50–100 % svetle širine prehoda

Vrsta zaščite/temperatura IP 20 (samo za suhe prostore)/–15 °C do +50 °C

[1] Orientacijske mere z upoštevanjem skupnih dimenzij, višinskih in širinskih razmer ter lokalne situacije vgradnje; posebne rešitve po povpraševanju.
[2] Upoštevati je treba predpisano širino evakuacijske poti.
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Zanesljiva in ekonomična – za skoraj vse primere uporabe

Linearna drsna vrata econoMaster EM in EM-F

Zanesljiva tehnologija pogonskega sistema 

econoMaster z 2 tekalnima valjčkoma in 

enim protivaljčkom zagotavlja minimalno 

obrabo in dolgo življenjsko dobo.

Z zanesljivimi težami kril do 130 kg je 

mogoče izvesti velike širine prehoda z 

našim fi no okvirjenim profi lnim sistemom 

G30 ali s termično ločenimi profi lnimi 

sistemi za odlično razmerje med ceno 

in kakovostjo.

Bodisi v izvedbi s pogonom in pomičnim 

krilom, s stranskimi deli ali z nadsvetlobo – 

podjetje GU Automatic vam nudi celovito 

storitev, sestavljeno iz montaže, zagona in 

vzdrževanja.

Pogoni so vzorčno preizkušeni pri TÜV 

in certifi cirani v skladu s standardom 

DIN 18650/EN 16005 ter ustrezajo tre-

nutnim smernicam oziroma standardom. 

Pogonski sistem EM-F je testiran 

in primeren za uporabo v evakuacijskih 

in reševalnih poteh (AutSchR).

Enostavna za vgradnjo in zanesljiva
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 ■ Tip EM-F: redundantni pogon z 2-motorno tehniko 

za uporabo v evakuacijskih in reševalnih poteh

 ■ Dovršena, zanesljiva mehanika

 ■ Visoka hitrost odpiranja do maks. 0,9 m/s.

 ■ Pregledno in enostavno upravljanje

 ■ Po želji z integriranim zaklepanjem na valjčnem vozičku ali 

talno ključavnico oz. ključavnico s kavljem (opcija)

 ■ Enostavna montaža tračnice in pogonskih komponent

 ■ Samoučeče krmilje z mnogimi možnostmi priključkov 

in nastavitev

 ■ Prehodno talno vodilo (opcija)

Prepričljiva v podrobnostih:

Držalo pokrova
Motor Akumulatorska 

baterija za 
odpiranje v sili

Krmiljenje Napajalnik
Element 
za fiksiranje 
jermena

Tekalni voziček

Ključavnica 
(opcijsko) Jermen

Mehanizem za 

preusmerjanje

Držalo pokrova

2. Motor *

Profil za tračnico

Pokrivni profil

Oznaka econoMaster EM / econoMaster EM-F

Uporaba 1-krilna 2-krilna

Svetla širina prehoda [1] [2] 800–2000 mm 800–3000 mm

Svetla višina prehoda [1] maks. 3000 mm

Višina pogona 130 mm

Teža vratnega krila maks. 130 kg/krilo

Priključna napetost 230 V AC, 50 Hz

Poraba moči maks. 160 VA (50 VA med delovanjem)

Čas odprtih vrat 0 – 99 s

Čas odprtih vrat na impulz s ključem 0 – 99 s

Hitrost odpiranja maks. 0,9 m/s

Hitrost zapiranja maks. 0,5 m/s

Širina zimskega odpiranja [2] 50–100 % svetle širine prehoda

Vrsta zaščite/temperatura IP 20 (samo za suhe prostore)/–15 °C do +50 °C

[1] Orientacijske mere z upoštevanjem skupnih dimenzij, višinskih in širinskih razmer ter lokalne situacije vgradnje; posebne rešitve po povpraševanju.
[2] Upoštevati je treba predpisano širino evakuacijske poti.

* Potrebno pri tipu pogona EM-F

GU  І  WP00450-23-4-2  І  10/2017



10

Reševalec težav za posebne zahteve

Linearna drsna vrata heavyMaster HM in HM-F

Pogon drsnih vrat heavyMaster je 

»reševalec težav« za vaše posebne 

zahteve. Pomična krila velikih dimenzij 

ali velikih tež do 200 kg poganja 

zanesljivo in tiho.

Tudi v izjemno močno obremenjenih 

vhodnih območjih zagotavlja pogon 

heavyMaster zaradi stabilnih valjčnih 

vozičkov z velikimi tekalnimi valjčki in 

tekalne površine, podložene z gumo, 

najboljše tekalne lastnosti pri minimalni 

obrabi. Pomična krila z okvirjem iz 

termično ločenih profi lnih sistemov ali 

iz jekla je mogoče optimalno kombinirati 

s pogonom heavyMaster.

Pogoni so vzorčno preizkušeni pri TÜV 

in certifi cirani v skladu s standardom 

DIN 18650/EN 16005 ter ustrezajo tre-

nutnim smernicam oziroma standardom. 

Pogonski sistem HM-F je testiran in 

primeren za uporabo v evakuacijskih in 

reševalnih poteh (AutSchR).

Robustna in zmogljiva
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 ■ Tip HM-F: redundantni pogon z 2-motorno tehniko 

za uporabo v evakuacijskih in reševalnih poteh

 ■ Stabilen valjčni voziček z velikimi tekalnimi valjčki

 ■ Miren tek zaradi izmenljive tekalne površine, 

podložene z gumo

 ■ Pregledno in enostavno upravljanje

 ■ Po želji z zaklepanjem na valjčnem vozičku ali talno ključavnico 

oz. ključavnico s kavljem (opcija)

 ■ Filigranski profilni sistem G30 za pomična krila teže do 120 kg

 ■ Samoučeče krmilje z mnogimi možnostmi priključkov in 

nastavitev

 ■ Prehodno talno vodilo (opcija)

Prepričljiva v podrobnostih:

Oznaka heavyMaster HM / heavyMaster HM-F

Uporaba 1-krilna 2-krilna

Svetla širina prehoda [1] [2] 800–2000 mm 1000–3000 mm

Svetla višina prehoda [1] maks. 3000 mm

Višina pogona 130 mm

Teža vratnega krila maks. 200 kg/krilo

Priključna napetost 230 V AC, 50 Hz

Poraba moči maks. 160 VA (50 VA med delovanjem)

Čas odprtih vrat 0 – 99 s

Čas odprtih vrat na impulz s ključem 0 – 99 s

Hitrost odpiranja maks. 0,9 m/s

Hitrost zapiranja maks. 0,5 m/s

Širina zimskega odpiranja [2] 50–100 % svetle širine prehoda

Vrsta zaščite/temperatura IP 20 (samo za suhe prostore)/–15 °C do +50 °C

[1] Orientacijske mere z upoštevanjem skupnih dimenzij, višinskih in širinskih razmer ter lokalne situacije vgradnje; posebne rešitve po povpraševanju.
[2] Upoštevati je treba predpisano širino evakuacijske poti.

Držalo pokrova

Končni 
omejilec

Motor
Akumulatorska 
baterija za 
odpiranje v sili

Tekalni voziček

Krmiljenje
Napajalnik Jermen

Ključavnica 
(opcijsko)

Element 
za fiksiranje 
jermena

Profil za tračnico

Gumijasti profil

Nosilni profil

Pokrivni profil
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Zagotovljena evakuacijska pot tudi pri zaklenjenih vratih

Drsna vrata za izhod v sili HM-F FT

Zgradbe, kot so bolnišnice, 

hoteli in letališča ter domovi 

za upokojence in invalide, 

morajo tudi ponoči zagotavljati 

možnost evakuacije. Podnevi 

morajo biti zagotovljene pred-

nosti samodejnih drsnih vrat, 

kot na primer hitro odpiranje. 

Dobro, da skupina GU ponuja

drsna vrata, ki so tudi v 

zaklenjenem stanju dovoljena 

kot evakuacijska vrata: drsna 

vrata za izhod v sili HM-F FT

omogočajo reševalno pot in 

zagotavljajo zaklepanje stavbe 

v enem vratnem elementu – 

povsem brez ločenih evakua-

cijskih vrat. Na ta način imajo 

arhitekti in projektanti več 

svobode pri načrtovanju repre-

zentativnih vhodov, skladnih s 

smernicama AutSchR in EltVTR 

ter standardi DIN 18650 in 

EN 16005.

Smernice in želje arhitektov so izpolnjene

Način delovanja Avtomatsko/izhod

V načinih delovanja Avtomatika in Izhod so senzorji gibanja aktivni. 

Ko se približujete, se vrata samodejno odprejo. Z redundanco je 

zagotovljeno odpiranje drsnih vrat v smeri evakuacije.

Način delovanja Izklop/ponoči

Drsna vrata se spremenijo v vrtljiva vrata z varovanjem evakuacijskih 

vrat. Vrata so zaklenjena in senzorji gibanja izključeni – vrata se ob 

približevanju ne odprejo več. Drsna vrata so z integriranim zaklepanjem 

drsnih vrat zavarovana pred odpiranjem, obenem pa jih odpirnik 

evakuacijskih vrat v vrtljivem okovju varuje pred izbitjem.
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13

min. SŠP x 2 + 130 mm

Obloga pogona
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Svetla širina prehoda (SŠP)

 Širina evakuacijske poti SŠP–100 mm

Tip pogona HM-F FT

Uporaba 1-krilna 2-krilna

Svetla širina prehoda 900–1300 mm 1200–2600 mm

Svetla širina evakuacijske poti [1] 850–1250 mm 1100–2500 mm

Svetla višina prehoda maks. 3000 mm

Svetla višina evakuacijske poti maks. 2947 mm

Višina pogona 130 mm

Min. dolžina pogona 2 x SŠP + 70 mm 2 x SŠP + 130 mm

Hitrost odpiranja maks. 0,9 m/s

[1] Upoštevati je treba predpisano širino evakuacijske poti. 

Način delovanja Izklop/ponoči – pooblaščeni dostop

Z nadzorom dostopa ali s tipko v notranjosti stavbe lahko pooblaščene 

osebe vrata odklenejo in odprejo kot drsna vrata. Po prehodu se vrata 

samodejno zaklenejo.

Način delovanja Izklop/ponoči – primer v sili

Pri pritisku na tipko za primer v sili ali s sprožitvijo signala sistema za 

upravljanje zgradbe se sprostijo odpirniki evakuacijskih vrat. V primeru 

izpada električnega napajanja ali v primeru panike je mogoče vrtljiva 

krila odpreti tudi s silo. To je zagotovljeno tudi pri obremenitvi vrat 

v smeri evakuacije. 

 Slika: odprta pomična krila
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Za maksimalne širine prehoda pri minimalnih prostorskih razmerah

Teleskopska drsna vrata econoMaster EMT in EMT-F

Teleskopska drsna vrata so idealno primerna v primeru, ko je treba 

v ozkih prostorskih razmerah doseči širok prehod in optimalen 

pretok oseb.

Neprekinjeno talno vodilo poveča stabilnost pomičnih kril.

Hitro odpiranje velikih vhodov

Pogoni so vzorčno preizkušeni pri TÜV in certifi cirani v skladu 

s standardom DIN 18650/EN 16005 ter ustrezajo trenutnim 

smernicam oziroma standardom. Pogonski sistem EMT-F je 

testiran in primeren za uporabo v evakuacijskih in reševalnih 

poteh (AutSchR).
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 ■ Tip EMT-F: redundantni pogon z 2-motorno tehniko 

za uporabo v evakuacijskih in reševalnih poteh

 ■ Miren tek zaradi velikih tekalnih valjčkov

 ■ Proti zvijanju odporna tračnica

 ■ Profilni sistem G30

 ■ Visoka hitrost odpiranja do maks. 0,9 m/s

Prepričljiva v podrobnostih:

Oznaka econoMaster EMT / econoMaster EMT-F

Uporaba 2-krilna 4-krilna

Svetla širina prehoda [1] [2] 900–2500 mm 1400–3800 mm

Svetla višina prehoda [1] maks. 3000 mm

Višina pogona 145 mm

Teža vratnega krila maks. 100 kg/krilo maks. 80 kg/krilo

Priključna napetost 230 V/AC, 50 Hz

Poraba moči maks. 160 VA (50 VA med delovanjem)

Čas odprtih vrat 0 – 99 s

Čas odprtih vrat na impulz s ključem 0 – 99 s

Hitrost odpiranja maks. 0,9 m/s

Hitrost zapiranja maks. 0,5 m/s

Širina zimskega odpiranja [2] 50–100 % svetle širine prehoda

Vrsta zaščite/temperatura IP 20 (samo za suhe prostore)/–15 °C do +50 °C

[1] Orientacijske mere z upoštevanjem skupnih dimenzij, višinskih in širinskih razmer ter lokalne situacije vgradnje; posebne rešitve po povpraševanju.
[2] Upoštevati je treba predpisano širino evakuacijske poti.

2-krilna izvedba

 ■ Pregledno in enostavno upravljanje

 ■ Po želji z integriranim zaklepanjem na valjčnem vozičku 

ali talno ključavnico oz. ključavnico s kavljem (opcija)

 ■ Samoučeče krmilje z mnogimi možnostmi priključkov 

in nastavitev

 ■ Prehodno talno vodilo (priporočena opcija)

Svetla širina prehoda
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4-krilna izvedba
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Okrogla rešitev – drsna vrata v videzu vrtljivih vrat

Krožna drsna vrata compactMaster CMR in CMR-F

Okrogla drsna vrata združujejo velikopotezni videz cilindričnega 

vratnega sklopa s prednostmi udobno prehodnih drsnih vrat. 

Bodisi kot ploska okrogla drsna vrata prilagojena fasadi, kot 

polkrog ali kot poln krog s premerom do 4000 mm, se okrogla 

drsna vrata compactMaster CMR/CMR-F vedno optimalno 

ujemajo z arhitekturo stavbe.

Z uporabo fi ligranih profi lov (profi lni sistem G30) se združita 

velikopotezna transparentnost in obsežna funkcionalnost.

Absolutno reprezentativna kot lok ali poln krog

V evakuacijskih in reševalnih poteh nudi izvedba CMR-F velike 

širine odpiranja do 2500 mm.

Pogoni so vzorčno preizkušeni pri TÜV in certifi cirani v skladu 

s standardom DIN 18650/EN 16005 ter ustrezajo trenutnim 

smernicam oziroma standardom. Pogonski sistem CMR-F je 

testiran in primeren za uporabo v evakuacijskih in reševalnih 

poteh (AutSchR).

V izvedbi CMR RC3 oz. CMR-F RC3 so okrogla drsna vrata 

testirana na protivlomno zadrževanje po EN 1627.
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 ■ Tip CMR-F: redundantni pogon z 2-motorno tehniko 

za uporabo v evakuacijskih in reševalnih poteh

 ■ Tip CMR RC3/CMR-F RC3: preizkušena okrogla drsna vrata 

po EN 1627 v povezavi s pomičnimi krili, ki jih je mogoče ročno 

zakleniti s profilnim polcilindrom znotraj, ter uporabo 

zasteklitve P5A ali ustreznega polnila

 ■ Miren tek zaradi velikih tekalnih valjčkov

Prepričljiva v podrobnostih:

 ■ Visoka hitrost odpiranja do maks. 0,9 m/s

 ■ Pregledno in enostavno upravljanje

 ■ Integrirano zaklepanje na pomičnem krilu

 ■ Samoučeče krmilje z mnogimi možnostmi priključkov 

in nastavitev

 ■ Prehodno talno vodilo

Oznaka compactMaster CMR/compactMaster CMR-F

Uporaba 1-krilna 2-krilna

Svetla širina prehoda [1] [2] 800–1250 mm 1000–2500 mm

Svetla višina prehoda [1] maks. 2700 mm

Višina pogona 115 mm

Teža vratnega krila maks. 100 kg/krilo

Priključna napetost 230 V/AC, 50 Hz

Poraba moči maks. 160 VA (50 VA med delovanjem)

Čas odprtih vrat 0 – 255 s

Čas odprtih vrat na impulz s ključem 0 – 255 s

Hitrost odpiranja maks. 0,9 m/s

Hitrost zapiranja maks. 0,5 m/s

Širina zimskega odpiranja [2] 50–100 % svetle širine prehoda

Vrsta zaščite/temperatura IP 20 (samo za suhe prostore)/–15 °C do +50 °C

[1] Orientacijske mere z upoštevanjem skupnih dimenzij, višinskih in širinskih razmer ter lokalne situacije vgradnje; posebne rešitve po povpraševanju.
[2] Upoštevati je treba predpisano širino evakuacijske poti.

 ■ Polkrog

 ■ Ø maks. 3600 mm

 ■ Poln krog 360°

 ■ Ø maks. 3600 mm

 ■ Delni krog

 ■ Polmeri od 

1000–6000 mm

Opcije:

 ■ Vključitev v sisteme za upravljanje stavb 

in nadzor dostopa

 ■ Lučke LED za vgradnjo v aluminijasti spodnji 

sloj stropa

 ■ Steklen strop

 ■ Zračne zavese

 ■ Povezava s prosto/fiksno prirobnico

 ■ Strgalni predpražnik
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Vhodna vrata, prilagojena arhitekturi stavbe

Kotna drsna vrata compactMaster CMW in CMW-F

Posebna drsna vrata za individualno podobo vhoda. Pri lahko 

vsak poljubni kot znaša med 90° in 179°. Ustrezna varnostna 

tipala skrbijo za zaščito glavnega pripirnega roba v skladu 

z DIN 18650/EN 16005.

Optični poudarki za vsak poljubni kot

S »pravo« višino pogona, ki znaša 100 mm, je zgornji profi l vrat-

nega krila fi no okvirjenega profi lnega sistema pri tem integriran 

v pogon in pokrit s pokrovom. Na ta način je kotna drsna vrata 

mogoče enostavno in optično ustrezno integrirati v vse fi ligrane 

spodnje konstrukcije.
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 ■ Tip CMW-F: redundantni pogon z 2-motorno tehniko 

za uporabo v evakuacijskih in reševalnih poteh

 ■ Miren tek zaradi izmenljive tekalne površine, 

podložene z gumo

 ■ »Prava« višina pogona 100 mm

 ■ Visoka hitrost odpiranja do maks. 0,9 m/s.

Prepričljiva v podrobnostih:

 ■ Profilni sistem G30

 ■ Pregledno in enostavno upravljanje

 ■ Po želji z integriranim zaklepanjem na valjčnem vozičku 

ali s talno ključavnico (opcija)

 ■ Samoučeče krmilje z mnogimi možnostmi priključkov 

in nastavitev

Oznaka compactMaster CMW / compactMaster CMW-F

Uporaba 2-krilna

Svetla širina prehoda [1] [2] 900–2000 mm

Svetla višina prehoda [1] maks. 2750 mm

Višina pogona 100 mm

Teža vratnega krila maks. 100 kg/krilo

Priključna napetost 230 V/AC, 50 Hz

Poraba moči maks. 160 VA (50 VA med delovanjem)

Čas odprtih vrat 0 – 99 s

Čas odprtih vrat na impulz s ključem 0 – 99 s

Hitrost odpiranja maks. 0,9 m/s

Hitrost zapiranja maks. 0,5 m/s

Širina zimskega odpiranja [2] 50–100 % svetle širine prehoda

Vrsta zaščite/temperatura IP 20 (samo za suhe prostore)/–15 °C do +50 °C

[1] Orientacijske mere z upoštevanjem skupnih dimenzij, višinskih in širinskih razmer ter lokalne situacije vgradnje; posebne rešitve po povpraševanju.
[2] Upoštevati je treba predpisano širino evakuacijske poti.

Obloga pogona
Obloga pogona

90° – 179°

5050

32,5
32,5

Svetla širina prehoda
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Programsko stikalo z zaslonom 
(DPS)

 ■ Za nastavitev in prikaz programov: 

Izklop/Zaklenjeno, Izhod, Avtomatika, 

Trajno odprto

 ■ Prikaz napak za servis

 ■ V povezavi s stikalom na ključ primeren 

za uporabo na drsnih vratih za izhod v 

sili (pooblaščeno osebje)

Pribor – informacije o naročilu

Drsna vrata

Izvedbe/naročniške številke

Vgradne različice Naročniške številke

Podometna A-8010680

Nadometna A-8010670

Programsko stikalo POS-5

 ■ Za nastavitev programov: 

Izklop/Zaklenjeno, Izhod, Avtomatika, 

Zimska avtomatika, Trajno odprto

 ■ Ključ je mogoče izvleči v vsakem 

programu

 ■ Okvir: bel

Programsko stikalo POS-5

 ■ Za nastavitev programov: 

Izklop/Zaklenjeno, Izhod, Avtomatika, 

Zimska avtomatika, Trajno odprto

 ■ Ključ je mogoče izvleči v vsakem 

programu

 ■ Okvir: videz legiranega jekla

Izvedbe/naročniške številke

Vgradne različice Naročniške številke

Podometna A-8010890

Nadometna A-8010910

Izvedbe/naročniške številke

Vgradne različice Naročniške številke

Nadometna/podometna A-8009930

Kot kombinirani element s stikalom na ključ

Podometna A-8008750

Nadometna A-8008740

Stikalo za izbiro programa PO6

 ■ Za nastavitev programov: 

Izklop/Zaklenjeno, Izhod, Avtomatika, 

Trajno odprto, Zimski izhod, Zimska 

avtomatika

 ■ Ključ je mogoče izvleči v vsakem 

programu

 ■ Za pripravljen profilni polcilinder 

27 mm

Izvedbe/naročniške številke

Vgradne različice Naročniške številke

Podometna A-7124740

Nadometna A-7124730
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 ■ Okvir: bel
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Radarski detektor gibanja

Eagle ONE
 ■ Z zaznavanjem smeri

Eagle THREE N
 ■ Z zaznavanjem smeri in s 

samonadzorom

 ■ Za uporabo na drsnih vratih v evakua-

cijskih in reševalnih poteh (znotraj, 

v smeri evakuacije)

Izvedbe/naročniške številke

Barva Naročniške številke

črna A-7156370

Pokrov za zaščito pred dežjem 
IXIO-VIO RA

 ■ Za znižanje števila nepravilnih 

aktiviranj v primeru dežja

Radarski detektor gibanja 
z varnostnim senzorjem
po DIN 18650/EN 16005

IXIO-DT3

 ■ Z zaznavanjem smeri

 ■ S samonadzorom za uporabo 

na drsnih vratih za izhod v sili

 ■ Zavesa za prisotnost z možnostjo 

preizkusa, 2-vrstna

Izvedbe/naročniške številke

Barva Naročniške številke

črna A-7153610

bela A-7154560
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Izvedbe/naročniške številke

Barva Naročniške številke

črna A-7153630

bela  A-7154570

Varnostni senzor IXIO-ST
po DIN 18650/EN 16005

 ■ Zavesa za prisotnost z možnostjo 

preizkusa, 2-vrstna

 ■ Za zaščito prehodnega območja

Izvedbe/naročniške številke

Oznaka Naročniške številke

Radar Eagle ONE A-7023370

Radar Eagle THREE N A-7117420
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Pribor – informacije o naročilu

Drsna vrata

Komolčno tipkalo

 ■ Veliko tipkalo v nadometni izvedbi

 ■ Vključno z nalepko »Pritisnite tukaj«

Izvedbe/naročniške številke

Oznaka Naročniške številke

Komolčno tipkalo, sivo A-8001940

Komolčno tipkalo, srebrno A-8003560

Dajalnik impulzov Magic Switch

 ■ Za brezstično krmiljenje samodejnih 

vrat

 ■ Aktiviranje z gibom roke, občutljiv 

na smer

 ■ Doseg: 20–50 cm

Izvedbe/naročniške številke

Oznaka Naročniške številke

Dajalnik impulzov 

Magic Switch
A-7032820

Pokrov za zaščito pred dežjem 
Eagle ORA

 ■ Za znižanje števila nepravilnih 

aktiviranj v primeru dežja

Izvedbe/naročniške številke

Oznaka Naročniške številke

Pokrov za zaščito 
pred dežjem Eagle ORA

A-7135030
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Stikalo na ključ za cevni okvir

 ■ Za pripravljen profilni polcilinder

 ■ Izmenični kontakt

 ■ Vrsta zaščite: IP44

 ■ Dimenzije: 40 x 86 x 15 mm

Izvedbe/naročniške številke

Površina Naročniške številke

srebrna (RAL 9006) A-8002040

črna (RAL 9005) A-8003460

bela (RAL 9016) A-8003600
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Stikalo na ključ

 ■ Za pripravljen profilni polcilinder 

27 mm

 ■ Tipalni kontakt

 ■ Siv okvir (standard)

 ■ Dimenzije

 –Podometna: 100 x 100 x 71 mm

 –Nadometna: 70 x 80 x 71 mm

Izvedbe/naročniške številke

Vgradne različice Naročniške številke

Podometna A-7025570

Nadometna A-7025550

Šifrator

 ■ Za krmiljenje vrat s številčno šifro

 ■ Primeren za uporabo v zunanjem 

območju (IP 65)

 ■ Dimenzije: 80,5 x 80,5 x 30 mm Izvedbe/naročniške številke

Vgradne različice Naročniške številke

Podometna/nadometna B-55600-20-1-8

Šifrator

 ■ Za krmiljenje vrat s številčno šifro

 ■ Primeren za uporabo v zunanjem 

območju (IP 65)

 ■ Dimenzije: 80 x 80 x 12 mm Izvedbe/naročniške številke

Oznaka Naročniške številke

Šifrator A-7109120

Enota za obdelavo A-7109130

Mehanska talna ključavnica

 ■ Za montažo na krila drsnih vrat

 ■ Če je fino okvirjen profilni sistem G30 

ustrezno obdelan, jo je mogoče 

zakleniti na obeh straneh 

(pripravljen profilni cilinder)

Izvedbe/naročniške številke

Površina Naročniške številke

v barvi sklopa A-8007080

E6/EV1 A-8009570

RAL 9016 A-8009580

Enota za obdelavo

 ■ V notranjem območju

 ■ Dimenzije: 110 x 180 x 40 mm

Enota za obdelavo

 ■ V notranjem območju

 ■ Dimenzije: 66 x 89 x 33 mm
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Avtomatski pogoni vrtljivih vrat

Pri protipožarnih in protidimnih vratih je zaželeno samodejno 

zapiranje. Vendar pa zaprta vrata predstavljajo oviro. 

Udobje in odsotnost ovir je mogoče zagotoviti samo z lahkim 

odpiranjem. Avtomatski pogoni vrtljivih vrat skupine GU 

skrbijo za varno zapiranje in hkrati omogočajo udoben 

dostop s pomočjo radarskih javljalnikov gibanja, tipk ali 

sistema za nadzor dostopa. Prednosti pogona vrtljivih vrat 

so poleg tega uporabljene pri vhodnih vratih v fasadah: 

v kombinaciji s sistemom večkratnega zaklepanja se poleg 

prehoda brez ovir lahko izvede tudi protivlomno varovanje 

in varnost evakuacijske poti.

Utiranje poti 
svobodi gibanja 
in varnosti.
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Prehod brez ovir in udobje tudi za območja, ki so občutljiva na hrup

Pogon vrtljivih vrat DTR/DTR B

Elektromehanski pogon vrtljivih vrat DTR je primeren za uporabo 

na zunanjih vratih v fasadah in na notranjih vratih iz aluminija, lesa 

ali jekla – tudi za naknadno avtomatizacijo.

Pogon je zelo tih, zato ga je v smislu prehoda brez ovir mogoče 

uporabiti tudi v območjih, ki so občutljiva na hrup.

Zmogljiv na standardnih vratih in protipožarnih vratih

Obe različici pogona sta dobavljivi v različici z drsno letvijo 

v vlečnem ali potiskajočem načinu ter v različici s škarjasto ročico 

v potiskajočem načinu. Dvokrilna izvedba ima integrirano 

mehansko krmiljenje zaporedja zapiranja.

Pogoni so vzorčno preizkušeni pri TÜV v skladu z DIN 18650/

EN 16005 in imajo s strani DIBt dovoljenje za uporabo na 

protipožarnih vratih (DTR B).
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 ■ Robusten elektromehanski pogon vrtljivih vrat

 ■ Nastavljiva funkcija vetrnega tlaka

 ■ Aktiviranje z dotikom/funkcijo Push-to-Go

 ■ Na protipožarnih vratih v velikostih zapirala EN4–EN6

 ■ Integrirano mehansko krmiljenje zaporedja zapiranja 

kril pri dvokrilnih sklopih

Prepričljiv v podrobnostih:

 ■ Zelo tih – tudi za območja, ki so občutljiva na hrup

 ■ Enostavna priključitev motornih ključavnic, kot so npr. serija 

BKS 19, SECURY Automatic z odpiralom A, električna odpirala 

in varnostni senzorji

 ■ Vzročno preizkušen pri TÜV v skladu z DIN 18650/EN 16005

 ■ Pogon DTR B ima strani DIBt dovoljenje za uporabo na 

protipožarnih vratih

Oznaka DTR DTR B

Uporaba na protipožarnih in protidimnih vratih – 

1-krilna  

2-krilna  

Potiskajoča izvedba: drsna letev ali škarjasta ročica  

Vlečna izvedba: drsna letev  

Odpiranje elektromehansko

Zapiranje elektromehansko in s silo vzmeti

Dimenzije: 1-krilno (Š x V x G) 780 x 85 x 124 mm

Dimenzije: 2-krilno (Š x V x G) Razdalja med tečaji x 108 x 126 mm

Kot odpiranja maks. 115°

Podaljšek osi 15 oz. 30 mm

Škarjaste ročice za globine previsa v mm 0...120, 100...220, 210...330

Drsna letev ± 10 mm

Čas odpiranja 3 – 20 s

Sila zapiranja po EN 1154 Velikost 4–6

Oskrba z energijo za zunanji pribor 24 V DC/1 A

Moč v stanju mirovanja 13 W
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Avtomatska vrtljiva vrata in naprave za ločevanje oseb

Vrtljiva vrata se uporabljajo povsod, kjer so zaželeni reprezenta-

tivni vhodi. Predvsem velike javne stavbe, hoteli, banke, zavaro-

valnice ali letališča z njimi dobijo markanten vhod.

Varnostna vrtljiva vrata in varnostne vrtljive zapornice se 

uporabljajo povsod, kjer so zaželeni posebej varni vhodi. 

Predvsem banke, zavarovalnice, ministrstva, uradi, računalniški 

centri, industrijski ali pisarniški objekti z njimi pridobijo 

potrebno dodatno varnost in udobje.

Za vhode, ki 
zagotovo naredijo 
vtis.
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Individualne rešitve so standard

Standardna vrtljiva vrata GRA in GRA-F

S standardnimi vrtljivimi vrati je vhode v zgradbe mogoče 

oblikovati funkcionalno ter zaščitene pred prepihom in hrupom. 

Variabilna konstrukcija in razne opcije omogočajo individualne 

rešitve v delovanju, dizajnu in dimenzijah. Standardna vrtljiva 

vrata se lahko glede na zahteve uporabljajo ročno, polavtomatsko 

z aktiviranjem s funkcijo Push-and-go ali povsem avtomatsko 

z aktiviranjem prek radarskega javljalnika.

Učinkovita zaščita pred prepihom, mrazom in umazanijo

Stene bobna so lahko izdelane iz stekla ali toplotno izoliranih 

pločevinastih plošč. Pri vseh različicah je v ospredju zmeraj 

varnost uporabnikov. Polavtomatska ali povsem avtomatska 

vrtljiva vrata so vzorčno preizkušena pri TÜV v skladu z 

DIN 18650 in EN 16005 ter ustrezajo trenutnim smernicam 

in standardom.
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 ■ Individualne rešitve zaradi variabilne konstrukcije z raznimi 

opcijami

 ■ Vrtljivi križ iz fino okvirjene konstrukcije iz aluminija in stekla

 ■ Stene bobna iz upognjenega vezanega varnostnega stekla 

(VSG) 10 mm ali toplotno izoliranih pločevinastih plošč

 ■ V izvedbi GRA-F z zložljivimi krili primerna za uporabo 

v evakuacijskih in reševalnih poteh [1]. Krila so med običajnim 

delovanjem varno fiksirana z držalnimi magneti

Prepričljiva v podrobnostih:

 ■ Tip GRA RC3/GRA-F RC3: v povezavi z notranjimi nočnimi 

drsnimi vrati preizkušena po EN 1627

 ■ Minimalna višina venca: 175 mm GRA, 350 mm GRA-F

 ■ Elektromehansko zaklepanje na križu vrat (samo pri samodejni 

izvedbi) ali prek mehanskih ključavnic z drogom

 ■ Možnost aktiviranja funkcije Push-and-go

 ■ Omejevalnik števila vrtljajev pri ročnih vrtljivih vratih (opcija)

Standardna vrtljiva vrata GRA/GRA-F

D* A* B* C/3-krilna C/4-krilna E

1800 2100 – 3000 175 – 800 ~ 830 ~ 1220 1860

2000 2100 – 3000 175 – 800 ~ 920 ~ 1350 2060

2200 2100 – 3000 175 – 800 ~ 1010 ~ 1490 2260

2400 2100 – 3000 175 – 800 ~ 1105 ~ 1620 2460

2600 2100 – 3000 175 – 800 ~ 1195 ~ 1760 2660

2800 2100 – 3000 175 – 800 ~ 1285 ~ 1890 2860

3000 2100 – 3000 175 – 800 ~ 1375 ~ 2030 3060

3200 2100 – 3000 175 – 800 ~ 1465 ~ 2160 3260

3400 2100 – 3000 175 – 800 ~ 1555 ~ 2290 3460

3600 2100 – 3000 175 – 800 ~ 1645 ~ 2430 3660

3800 2100 – 3000 175 – 800 ~ 1690 ~ 2490 3860

* Posebne mere po povpraševanju

B
A

C

E

Ø = D

C

E

Ø = D

Opcije:

 ■ Preklopni mehanizem za poletni položaj (tip GRA-F)

 ■ Nočna drsna vrata, ročna ali samodejna

 ■ Zračne zavese v različnih izvedbah

 ■ Luči LED v spodnjem sloju stropa

 ■ Talni obroč iz legiranega jekla

 ■ Strgalni predpražnik

 ■ Prosta/fiksna prirobnica

 ■ Vodoravni ali navpični ročaji vrat pri ročnih vrtljivih vratih

[1] Upoštevati je treba specifi čne državne smernice
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Popolna vključitev v vhodno območje v steklenih fasadah

Povsem steklena vrtljiva vrata GGG

Povsem steklena vrtljiva vrata niso samo funkcionalna, temveč 

tudi nadvse reprezentativna. Minimalne vidne širine profi la 

omogočajo maksimalno transparentnost tudi pri avtomatskih 

povsem steklenih vrtljivih vratih, saj se pogon nahaja v tleh. 

Reprezentativna in funkcionalna

Kadarkoli je mogoče upoštevati in hitro izvesti specifi čne prila-

goditve za stranko, kot so npr. krila, ki jih je mogoče odpreti za 

poletno odpiranje ali samodejno nočno zapiranje. Polavtomatska 

ali povsem avtomatska vrtljiva vrata so vzorčno preizkušena pri 

TÜV v skladu z DIN 18650 in EN 16005 ter ustrezajo trenutnim 

smernicam in standardom.
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 ■ Minimalne vidne širine profilov

 ■ Vrtljivi križ iz fino okvirjene konstrukcije iz aluminija in stekla

 ■ V ročni, polavtomatski in povsem avtomatski izvedbi

Prepričljiva v podrobnostih:

 ■ Ročno in samodejno nočno zaklepanje

 ■ Elektromehansko zaklepanje na križu vrat 

(samo pri samodejni izvedbi) ali prek mehanskih 

ključavnic z drogom

 ■ Možnost aktiviranja funkcije Push-and-go

Povsem steklena vrtljiva vrata GGG

D* A* B** C/3-krilna C/4-krilna E

1800 2100 – 3000 16 ~ 830 ~ 1220 1860

2000 2100 – 3000 16 ~ 920 ~ 1350 2060

2200 2100 – 3000 16 ~ 1010 ~ 1490 2260

2400 2100 – 3000 16 ~ 1105 ~ 1620 2460

2600 2100 – 3000 18 ~ 1195 ~ 1760 2660

2800 2100 – 3000 18 ~ 1285 ~ 1890 2860

3000 2100 – 3000 18 ~ 1375 ~ 2030 3060

* Posebne mere po povpraševanju     ** Oz. po statičnih potrebah

B
A

C

E

Ø = D

C

E

Ø = D

Opcije:

 ■ Nočna drsna vrata, ročna ali samodejna

 ■ Vodoravni ali navpični ročaji vrat za ročno delovanje

 ■ Povezava s prosto/fiksno prirobnico

 ■ Talno korito

 ■ Zračne zavese, navpične
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Udoben prehod tudi v primeru velikega prometa oseb

Vrtljiva vrata za velike prostore GGR

Vrtljiva vrata za velike prostore so elegantna in energijsko varčna 

rešitev vhoda za prehod velike množice ljudi ter za uporabo v 

evakuacijskih in reševalnih poteh. Ta vrata na idealen način 

kombinirajo moderen dizajn z visoko funkcionalnostjo. Na ta način 

je v vsakem trenutku možen prehod z nakupovalnimi in otroškimi 

vozički ter invalidskimi vozički. 

Visoka kapaciteta prehoda in hkrati primerna kot evakuacijska vrata

Krila so že deljena na dvoje in med običajnim delovanjem 

varno fi ksirana z držalnimi magneti. V primeru požara, pri 

izpadu električnega toka ali pri pritisku na tipkalo za izklop 

v sili, se pritrditev kril sprosti in jih nato lahko preklopite okrog 

osrednjega stebra v smer izhoda. Povsem avtomatska vrtljiva 

vrata se zavarujejo s senzorji in kontaktnimi letvami v skladu 

s trenutnim standardom DIN 18650 in EN 16005 ter so 

vzorčno preizkušena pri TÜV. 
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 ■ Idealna za velik promet oseb

 ■ Ponujajo veliko prostora za npr. nakupovalne vozičke, otroške 

vozičke in invalidske vozičke

 ■ Uporaba v evakuacijskih in reševalnih poteh [1] zaradi zložljivih 

kril, ki so med običajnim delovanjem varno fiksirana

Prepričljiva v podrobnostih:

 ■ Različni materiali in površine za individualne rešitve

 ■ Ročno ali samodejno nočno zapiranje

 ■ Zaklepanje s pomočjo ključavnic z drogom na vratnih 

krilih ali na nočnem zaklepu

Vrtljiva vrata za velike prostore GGR

D* A* B* C/3-krilna C/4-krilna E

3600 2100 – 2500 410 – 800 ~ 1630 ~ 2408 3720

4800 2100 – 2500 410 – 800 ~ 2230 ~ 3257 4920

5400 2100 – 2500 410 – 800 ~ 2530 ~ 3681 5520

6000 2100 – 2500 410 – 800 ~ 2830 ~ 4105 6120

* Posebne mere po povpraševanju, v vmesnih korakih do Ø 6200 mm

B
A

C

E

C

E

Ø = D Ø = D

Opcije:

 ■ Stene bobna iz upognjenega vezanega varnostnega stekla 

(VSG) 10 mm ali toplotno izoliranih pločevinastih plošč

 ■ Vodotesna streha v zunanjem območju

 ■ Luči LED v spodnjem sloju stropa

 ■ Strgalni predpražnik

 ■ Povezava s prosto/fiksno prirobnico

 ■ Talni obroč

 ■ Talno korito

 ■ Zračne zavese v različnih izvedbah

[1] Upoštevati je treba specifi čne državne smernice
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Varen nadzor dostopa in hiter prehod

Varnostna vrtljiva vrata GSI

Dostop do varnostno občutljivih stavb ali območij znotraj stavbe 

je mogoče regulirati z varnostnimi vrtljivimi vrati. Razen funkci-

onalnosti je treba upoštevati tudi arhitekturo objekta po željah 

naročnika, tako da je rezultat vedno rešitev po meri.

Dostop je nadzorovan v obe smeri

V osnovnem položaju so varnostna vrtljiva vrata zaklenjena z 

motorno zavoro. Sprostiti jih je mogoče prek sistema za nadzor 

dostopa. Osebe brez pravice dostopa bodo iz varnostnih vrtljivih 

vrat popeljane v nasprotno smer prehoda.
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 ■ Nadzor dostopa tudi v primeru velikega prometa oseb

 ■ Nadzor dostopa v obe smeri

 ■ Nadzor dostopa brez prepiha in vedno zaščiten pred hrupom

 ■ Ročno ali samodejno nočno zapiranje

 ■ Kontaktna podloga za nadzor

Prepričljiva v podrobnostih:

 ■ Elektromotorno zaklepanje na križu vrat in/ali prek mehanskih 

ključavnic z drogom

 ■ Enostavna prilagoditev sistemom za nadzor dostopa v stavbi

 ■ Različni materiali in površine za individualne rešitve

Varnostna vrtljiva vrata GSI

D* A* B* C/3-krilna C/4-krilna E

1800 2100 – 3000 350 – 800 ~ 859 ~ 1239 1860

1900 2100 – 3000 350 – 800 ~ 907 ~ 1308 1960

2000 2100 – 3000 350 – 800 ~ 954 ~ 1377 2060

2100 2100 – 3000 350 – 800 ~ 1002 ~ 1446 2160

2200 2100 – 3000 350 – 800 ~ 1050 ~ 1514 2260

* Posebne mere po povpraševanju

B
A

C

E

C

E

Ø = D Ø = D

Opcije:

 ■ Stene bobna iz upognjenega vezanega varnostnega stekla 

(VSG) 10 mm ali toplotno izoliranih pločevinastih plošč

 ■ Varnostne zasteklitve

 ■ Lučke LED za vgradnjo v aluminijasti spodnji sloj stropa

 ■ Vodotesna streha v zunanjem območju

 ■ Talni obroč

 ■ Povezava s prosto/fiksno prirobnico
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Posamično vstopanje in transparentnost

Varnostna vrtljiva zapornica GSI

Z minimalnim premerom enega metra lahko nadzor dostopa 

poteka v zelo ozkem prostoru. Pri tem je ohranjena transpa-

rentnost zaradi visokega deleža stekla. Za nadzor območja 

prehoda glede pooblaščenih oz. nepooblaščenih uporabnikov 

se uporablja 2-conska kontaktna podloga. V osnovnem položaju 

so vratna krila zaklenjena z elektromehanskim zaklepom. 

Udobje na najožjem prostoru

Če sistem za nadzor dostopa podeli pravico do dostopa, se vrata 

avtomatsko odprejo. Po prehodu skozi zapornico in sproženju 

kontaktne podloge se vrata zaprejo. Takoj ko se vrata zaprejo, 

se nasproti ležeča vrata samodejno odprejo. Zapornico je spet 

mogoče zapustiti. Če kdo vstopi v zapornico brez pravice do 

dostopa, se trenutni postopek zapornice prekine. Ustrezna vrata 

ostanejo tako dolgo odprta, dokler oseba ne zapusti zapornice.

©
 E

Y
E

-S
C

R
E

A
M

, H
a

n
sj

ö
rg

 R
ie

d
e

l

GU  І  WP00450-23-4-2  І  10/2017



39

 ■ Nadzor dostopa na najožjem prostoru, od premera 1 m naprej

 ■ Velikopoteznost in transparentnost zaradi visokega deleža 

stekla

 ■ Temelji na zanesljivi kakovosti našega pogona okroglih drsnih 

vrat CMR

Prepričljiva v podrobnostih:

 ■ Posamično vstopanje in nadzor prostora prek 2-conske 

kontaktne podloge

 ■ Enostavna prilagoditev sistemom za nadzor dostopa v stavbi

 ■ Stikalo za ODPIRANJE V SILI v zapornici za odpiranje 

zunanjih vrat

Varnostna vrtljiva zapornica GSI

D* A* B* C E

1000 2100 – 3000 350 – 800 ~ 500 1060

1300 2100 – 3000 350 – 800 ~ 600 1360

1500 2100 – 3000 350 – 800 ~ 700 1560

* Posebne mere po povpraševanju

Opcije:

 ■ Pomična krila in stene bobna iz upognjenega vezanega 

varnostnega stekla (VSG) 10 mm

 ■ Lučke LED za vgradnjo v aluminijasti spodnji sloj stropa

 ■ Senzorji prisotnosti za zaščito glavnih pripirnih robov

B
A

C

E

Ø = D

 ■ Povezava s prosto/fiksno prirobnico

 ■ Talni obroč

 ■ Dobavljiva v različnih površinah in barvah
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Avtomatske in ročne steklene drsne stene

Eleganten videz, fl eksibilna raba prostora in majhen 

potreben prostor: prednosti steklenih drsnih sten se 

odražajo predvsem pri javnih objektih. Kot pregradne stene 

so steklene drsne stene skupine GU moderna rešitev, 

ki kombinira največjo možno odsotnost ovir in raznoliko 

uporabnost.

Brezmejno 
prilagodljiva pri 
rabi prostora in 
dizajnu.
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Modularni sistem steklenih drsnih sten

Popoln stekleni sistem shopMaster GSW-M

S sistemom steklenih drsnih sten shopMaster GSW-M je pre-

delne stene in fasadne koncepte za konstrukcije Shop-in-Shop 

mogoče oblikovati v različnih, individualnih izvedbah. Fantazija 

načrtovalcev nima postavljenih nobenih mej, saj je za vsak tloris 

mogoče najti rešitev. Sistem steklenih drsnih sten je glede na 

opremo mogoče izvesti linearno, upognjeno ali segmentno. 

Elementi so lahko razporejeni fl eksibilno, talno vodilo ni 

potrebno.

Fleksibilen in transparenten

Kompaktna zasnova zahteva minimalen prostor za tračnice in niše 

za odstavljanje. Prehode je mogoče izvesti z vrtljivimi končnimi 

krili. Tekalni mehanizmi imajo visokokakovostne tekalne valjčke 

s krogličnimi ležaji in zagotavljajo trajno zanesljivo delovanje in 

lahkotno premikanje elementov pri odpiranju in zapiranju. 

Za primer loma stekla so vpenjalni profi li s posebnimi okovji 

zaščiteni pred padcem.
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 ■ Modularna zasnova z vnaprej izdelanimi funkcijskimi elementi

 ■ Neprekinjeno talno vodilo ni potrebno

 ■ Visokokakovostni tekalni mehanizmi s krogličnim uležajenjem, 

obdani z umetno maso

Prepričljiv v podrobnostih:

 ■ Dvodelna tračnica za fleksibilno izdelavo lokov

 ■ Zaklepni elementi za segmentirane sklope

Oznaka shopMaster GSW-M

Maks. višina elementov 3500 mm*

Maks. širina elementov 1250 mm*

Maks. teža elementov 150 kg

Možne debeline stekla 10/12 mm

Izvedba tračnice linearna/kotna/segmentna/ukrivljena s polmerom od 6000 mm naprej

Površine

srebrne E6/EV1 eloksirane

RAL po izbiri (praškast premaz)

Videz nerjavečega jekla

* Posebne rešitve po povpraševanju

Tekalni voziček

Sprednje zapiralo 

(opcijsko, odvisno 

od izvedbe krila)

Spustni profi l 

(opcijsko)

Tračnica, 

2-delna

Osnovni profi l

Vpenjalni profi l

Obroba

Končna kapica

Steklo 

(ESG 10/12 mm)

Steklo 

(ESG 10/12 mm)

Končna kapica
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Udobje in varnost s samodejno gnanimi elementi

Popoln stekleni sistem shopMaster GSW-A

Samodejni sistem steklenih drsnih sten shopMaster GSW-A 

ponuja razen raznovrstnih možnosti oblikovanja za arhitekte 

in načrtovalce tudi maksimalno udobje za upravljavca oz. 

uporabnika. Kompaktna zasnova zahteva minimalen prostor 

za tračnice in niše za odstavljanje. Moduli imajo tekalne valjčke 

z najmodernejšo tehnologijo tekalnih vozičkov s krogličnim 

uležajenjem in so obdani z umetno maso.

Ekskluziven in udoben

Zagotavljajo trajno zanesljivo delovanje in tiho premikanje 

elementov. Zaradi majhne vgradne višine tračnice, ki znaša samo 

86,5 mm, je skoraj vsepovsod možna vgradnja v ravnini stropa. 

Praviloma potrebno talno vodilo skrbi za dodatno stabilnost in 

posebno udobje pri uporabi. Iz varnostnih razlogov ostane 

samodejna povsem steklena drsna stena v primeru izpada toka 

premična.
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Funkcijske značilnosti:

 ■ Zaznavanje ovir

 ■ Največja sila premikanja 150 N

 ■ Avtomatsko zaklepanje

 ■ Nizka vgradna višina

 ■ Razdalja med krili je nastavljiva: 50 do 1500 mm

 ■ Visokokakovostni tekalni mehanizmi s krogličnim uležajenjem, 

obdani z umetno maso

Prepričljiv v podrobnostih:

 ■ Prehodno talno vodilo

 ■ Krila je v primeru izpada toka mogoče ročno premakniti

 ■ Opcijsko z avtomatsko stensko loputo

Oznaka shopMaster GSW-A

Maks. višina elementov 3500 mm*

Maks. širina elementov 1250 mm*

Maks. teža elementov 150 kg

Maks. število elementov 32

Možne debeline stekla 10/12 mm

Nazivna napetost 230 V AC, 50 Hz

Nazivna moč 230 W

Delovni tok 24 V DC

Temperatura okolice –15 °C do +50 °C

Razred zaščite IP 20

Hitrost nastavljiva od 50–150 mm/s

Izvedba tračnice linearna/kotna/ukrivljena s polmerom od 6000 mm naprej*

Površine

srebrne E6/EV1 eloksirane

RAL po izbiri (praškast premaz)

Matirano brušeno nerjaveče jeklo**

* Posebne rešitve po povpraševanju     ** Obloga modula podobna eloksiranemu legiranemu jeklu

Drsna krila

s pogonskim in tokovnim modulom, nameščenim nad nosilnim 

profi lom, talno vodilo s kotalnim zatičem v talni tračnici.

Vrtljivo končno krilo

s funkcijo samodejnega odpiranja in zapiranja pri zaklepanju 

oz. odklepanju steklene drsne stene.

 ■ Znižana hitrost v končnih položajih

 ■ Odklepanje v sili prek profilnega cilindra
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Obljuba podjetja GU

Inštitut TÜV z vzorčnim preizkusom potrjuje, da so zahteve 

relevantnih standardov in smernic izpolnjene.

Vendar pa s tem niso upoštevane nevarnosti, ki izhajajo iz 

lokalnih razmer ali iz specifi čne uporabe stavbe.

Zato je treba pred montažo in zagonom sklopa opraviti oceno 

nevarnosti z upoštevanjem lokalnih razmer.

V idealnem primeru se že v fazi načrtovanja z naročnikom ali 

upravljavcem uskladi koncept varnosti.

Poslovna skupina Gretsch-Unitas nudi:

 ■ Individualno svetovanje

 ■ Kvalificiran potek projekta

 ■ Strokovno montažo

 ■ Zanesljiv servis

Na ta način zagotovimo, da zagon poteka brez neprijetnih 

presenečenj. Upoštevajo se vse potrebne varnostne komponente 

in je ob zagonu treba preveriti samo njihovo delovanje.

Preverjena varnost

Varnost: uspešno certifi cirana

EN 16005 – Varnost uporabe v vratnih sistemih 

s sproženjem s silo

EN 16005 po vsej Evropi regulira varnost za avtomatske vratne 

sisteme.

Razen zahtev za izdelke in varnost so opisani tudi prevzemni 

pregled na kraju vgradnje, vzdrževanje in redna preverjanja.

Več kot 100 let izkušenj

Prisotnost po vsem svetu

Sistemske rešitve v objektu

Svetovanje že pri projektiranju Vzorčno preizkušeno pri TÜV Varnost zaradi kakovostne izdelave
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Poslovna skupina Gretsch-Unitas – vaš moderni partner

Servis podjetja GU

Redno, strokovno vzdrževanje je najboljša garancija za ohranitev 

vrednosti in varnosti delovanja avtomatskih vrat skozi leta.

V Nemčiji podjetje GU Service GmbH & Co. KG po pooblastilu 

podjetja GU Automatic GmbH montira avtomatska drsna vrata, 

pogone vrtljivih vrat, vrtljiva vrata, steklene drsne stene in var-

nostna vrata.

Služba za stranke neposredno pri proizvajalcu z lastnim osebjem, 

najboljšim poznavanjem izdelkov in uporabo originalnih nado-

mestnih delov zagotavlja najvišjo razpoložljivost avtomatskih 

vratnih sistemov. Velika mreža servisnih monterjev zagotavlja 

kratke čase prihoda.

Poleg tega mora strokovnjak vsaj enkrat letno preveriti avto-

matski vratni sklop. Razen tega varnostnega pregleda je treba 

izvesti vzdrževanje po navodilih proizvajalca. V idealnem 

primeru se to izvede ob enakem terminu.

Varnostni pregled in vzdrževanje

Pogodba o vzdrževanju za avtomatske vratne sklope ponuja 

veliko prednosti:

 ■ Zaradi zgodnjega prepoznavanja obrabljenosti je zagotovljena 

varnost delovanja in oseb

 ■ Število nenačrtovanih servisov se občutno zniža

 ■ Redno preverjanje varnostnih komponent zmanjša morebitno 

tveganje odgovornosti upravljavca

 ■ Priprava in vodenje specifične kontrolne knjige za sklop

 ■ Prepoznati in odpraviti je mogoče morebitna nevarna mesta, 

ki nastanejo zaradi spremembe načina uporabe

 ■ Strankam, ki posedujejo pogodbo o vzdrževanju, ponujamo 

znižane cene nadomestnih delov in prevoznih pavšalov

Razvoj posebnih rešitev

Zaloge v skladiščih 
po vsem svetu

Modularna sistemska tehnika

Strokovna montaža Servis in vzdrževanjeLogistika – pravočasno na vsakem kraju

Pogodba o vzdrževanju
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Opomba glede avtorskih pravi/opomba glede slik

Opomba glede slik

Strani 6, 8, 10, 16, 38, 42, 44 © EYE-SCREAM, Hansjörg Riedel

Stran 30 Hyatt Regency Düsseldorf Projektgesellschaft Hafenspitze mbH, D-Düsseldorf/fotografija: www.mirahampel.de

Stran 32 Schott AG, D-Mainz/fotografija: www.gruppe-vier.de

Stran 34 letališče FMO Münster/Osnabrück GmbH, D-Greven/fotografija: www.mirahampel.de

Stran 46 fotografija na levi: Businesspeople looking at plans, iz zbirke Image Source/Getty Images

Stran 47 fotografija na sredini : z dovoljenjem: kab planungsbüro für bauleistungen gmbh, Fellbach

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

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. 
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Opombe
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GU Baubeschläge Austria GmbH

Mayrwiesstr. 8

A-5300 Hallwang

Tel. +43 662 664830

Fax +43 662 664830-301


