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PŘEHLEDOVÁ tABULkA - SYStÉmY AUtOmAtickÝcH POSUVNÝcH DVEŘÍ

ECdrive T2 Slimdrive SL NT Powerdrive PL

cHARAktERiStikA VÝROBkU

Rozměry (výška x hloubka) 100 x 190 mm 70 x 190 mm 150 x 185 mm 
200 x 185 mm

Šířka otevření jednokřídlé 700 – 3000 mm 700 – 3000 mm 700 – 3000 mm

Šířka otevření dvoukřídlé 900 – 3000 mm 900 – 3000 mm 800 – 3000 mm

Hmotnost křídla (max.) jednokřídlé 120 / 140 kg3 125 kg 200 kg1

Hmotnost křídla (max.) dvoukřídlé 2 x 120 / 140 kg3 2 x 125 kg 2 x 180 kg1 
2 x 200 kg2 

Rychlost (max.) otvírání / zavírání 0,8 / 0,8 m/s 0,8 / 0,8 m/s 0,8 / 0,8 m/s

Redundantní posuvné dveře 
pro únikové a záchranné cesty (FR)

● ● ●

SPEciÁLNÍ FUNkcE PRO ÚNikOVÉ A ZÁcHRANNÉ cEStY

FR s funkcí jednosměrného provozu zamknuté 
(FR-LL)

● ● ●

FR v obou směrech (FR-DUO) ● ● ●

FR zamknuté (FR-RWS) ● ● ●

CO48 (Francie) ● ● ●

VARiANtY kOVÁNÍ

Jemně orámované ISO sklo ● ● ●

Jemně orámované MONO sklo ● ● ●

GCprofile Therm, energeticky účinný profilový 
systém s jemným rámečkem

●

Upínací kování pro sklo ESG, jemně orámované ● ● ●

Celoskleněný systém (GGS) ●

Integrovaný celoskleněný systém (IGG) ●

● = ano | 1 = max. 160 kg pro variantu FR, max. 120 kg pro jemně orámovaná křídla a profilové systémy GCprofile Therm | 2 = příp. prodloužené doby otevření a 

setrvání v otevřené poloze | 3 = 120 kg s jednoduchým vozíkem (standard), 140 kg s dvojitým vozíkem (volit.) a GCprofile Therm
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Letiště Kolín nad Rýnem - Bonn (fotografie: Martin Jakob / GEZE GmbH)

Trendpark Neckarsulm, pohon posuvných dveří (fotografie: Martin Jakob / GEZE GmbH)





Chcete ušetřit místo, ale ne na úkor designu. Všem uživatelům 
chcete nabídnout bezbariérový přístup, ale ne za cenu nedo-
statku bezpečnosti. S našimi automatickými posuvnými dveřmi 
máme pro vás ideální řešení. Ať už pro kancelářské a obchodní 
budovy, letiště, hotely nebo školy. A pokud jde o bezpečnost, 
můžete si být jisti: Všechny automatické dveřní systémy a bez-
pečnostní senzory firmy GEZE splňují evropskou normu  
EN 16005.

POSUVNÉ DVEŘE

Standardní 
systémy po-
suvných dveří
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Standardní systémy  
posuvných dveří

cHARAktERiStikA VÝROBkU

  Varianty série pohonu Slimdrive s konstrukční výškou jen 7 centimetrů se perfektně začlení do každé budovy a 

nabízejí různorodé možnosti použití

  Pohony ECdrive T2 jsou hospodárné a maximálně spolehlivé, co se týká jejich funkčnosti

  Pohony Powerdrive jsou skutečnými zdroji síly a bezpečně a pohodlně pohybují těžkými dveřmi

Posuvné dveře šetří místo, jsou elegantní a moderní. Ze skla jsou tehdy, pokud se má využívat přirozené denní světlo a 
musejí být splněna optická kritéria. Pomocí automatických posuvných dveří GEZE lze realizovat ty nejrozmanitější poža-
davky na využití prostoru v budově.

OBLASti POUŽitÍ

 Veřejné budovy a úřady

 Obchodní domy a autosalony

 Nákupní centra a velkoobchody

 Letiště a nádraží

 Zařízení ošetřovatelské služby a zdravotní zařízení, např. nemocnice, lékárny

 Hotely a gastronomie

 Banky a vzdělávací instituce, např. školy, univerzity

 Průmyslové budovy

 Zařízení s funkcí zádveří

NORmY

 DIN 18650

Aby se provozovatelům a uživatelům automatických dveří mohla garantovat jejich optimální bezpečnost, vytvořil se 

pomocí DIN 18650 jednotný standard. Systémy posuvných dveří GEZE se podle DIN 18650 ověřují podle prototypu a 

certifikují.

 EN 16005

Nová evropská norma EN 16005 popisuje požadavky na uspořádání a metody testování ověřování k zajištění bezpeč-

nosti používání automatických dveří. Touto normou se vytvořila celoevropská bezpečnostní norma pro 

automatické dveře.

Všechny automatické dveřní systémy a bezpečnostní senzory firmy GEZE splňují EN 16005.

PRO kOmFORt A DOkONALOSt
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Augustinum, Stuttgart, Německo (fotografie: Dirk Wilhelmy)

REDUNDANtNÍ POSUVNÉ DVEŘE PRO ÚNikOVÉ A ZÁcHRANNÉ cEStY (FR)

K zajištění bezpečnosti pro únikové a záchranné cesty je nutné řídicí jednotku redundantně zrealizovat ve spojení s kom-
pletním systémem. Při výpadku napájení nebo v případě poruchy je pomocí redundance zajištěno, že se posuvné dveře 
u provozních režimů „Automatický provoz” a „Jednosměrný provoz” bezpečně automaticky otevřou. U provozního režimu 
„Noc” zabrání jednotka zamykání neoprávněnému otevření dveří. U tohoto provozního režimu neexistuje žádná funkce 
únikové a záchranné cesty. 

Kolbenschmidt Pierburg, Neckarsulm, Německo (fotografie: Nikolaus Grünwald)
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kONStRUkČNÍ mOŽNOSti SYStÉmU POSUVNÝcH DVEŘÍ 

1 = pohon posuvných dveří | 2 = posuvné křídlo | 3 = boční díl | 4 = kombinovaný senzor | 5 = aktivní infračervený senzor | 6 = programový přepínač s klíčem | 
7 = plastové plošné tlačítko | 8 = LED senzorové tlačítko, sklo | 9 = bezdotykové tlačítko | 10 = velkoplošné tlačítko | 11 = tlačítko LED podlahové senzoru

Automatický pohon posuvných dveří ECdrive T2-FR, Aldi Süd - pobočka v Mühldorf (fotografie: Robert Sprang / GEZE GmbH)
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ECdrive T2 

OBLASti POUŽitÍ

  Systémy jednokřídlých a dvoukřídlých posuvných dveří

  Interiérové a venkovní dveře s vysokou frekvencí průchodů

  Kompletní řešení pro vstupní oblasti s GCprofile Therm a světlíkem

  Při zvýšených požadavcích na těsnost a energetickou efektivitu

  Jsou možné šířky otevření od 700 do 3000 mm

  Hmotnost dveřního křídla do 140 kg /křídlo

  Mezi vhodné profilové systémy patří profilový systém s jemně orámovaným ISO a mono sklem, GCprofile Therm, 

upínací profil ESG, rámové posuvné křídlo a dřevěné křídlo vlastní výroby

cHARAktERiStikA VÝROBkU

  Štíhlý design s výškou krytu jen 100 mm pro více volného prostoru a tvůrčí uspořádání

  S dvojitým vozíkem a GCprofile Therm povoleno do hmotnosti křídla140 kg

  Konektivita je možná pomocí GEZE Cockpit

  Efektivní montáž díky předvrtané pojezdové kolejnici a podélným otvorům

  K dostání je průběžné podlahové vedení pro kontrolované odvádění dešťové vody

  Integrované vedení kabelů usnadňuje pokládku kabelů

  Lze propojit pomocí sběrnice CAN a integrovat do technologie systémů správy budov

  Nezávislá detekce a protokolování

  Volně parametrizovatelné vstupy a výstupy pro různé funkce

  Integrovaný akumulátor pro nouzové otevření a zavření při výpadku napájení

  Samočisticí pojezdový vozík snižuje potřebu údržby

  Volitelně jsou dostupné různé mechanické a elektrické zámky

  Servisní rozhraní pro jednoduchou údržbu

Systém automatických lineárních posuvných dveří 
pro dveře do hmotnosti křídla 140 kg

V i D EO

https://www.youtube.com/watch?v=6VMSdRbjEGs
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tEcHNickÉ ÚDAJE

ECdrive T2 ECdrive T2-FR

Pro jednokřídlé dveřní systémy ● ●

Pro dvoukřídlé dveřní systémy ● ●

Výška 100 mm

Hloubka 190 mm

Hmotnost křídla (max.) jednokřídlé 120 kg*

Hmotnost křídla (max.) jednokřídlé 
s GCprofile Therm

140 kg*

Hmotnost křídla (max.) dvoukřídlé 120 kg*

Hmotnost křídla (max.) dvoukřídlé 
s GCprofile Therm

140 kg*

Šířka otevření jednokřídlé 700 až 3000 mm

Šířka otevření jednokřídlé s GCprofile Therm 700 až 1500 mm

Šířka otevření dvoukřídlé 900 až 3000 mm

Šířka otevření dvoukřídlé s GCprofile Therm 900 až 3000 mm

Teplotní rozsah -15 až 50 °C

Druh krytí IP20

Odpojení od sítě Hlavní spínač v pohonu

Rychlost otvírání (max.) 0,8 m/s

Rychlost zavírání (max.) 0,8 m/s

Doba otevření 0 až 60 s

Otvírací a zavírací síla nastavitelná (max.) 150 N

Automatické přizpůsobení 
na provoz procházejících

● ●

Automatický reverzní chod při rozpoznání překážky ● ●

Omezené otevření (lékárna) ● ●

Funkce propusti ● -

Funkce závětří ● -

Automatické otevření při výpadku napájení nastavitelná standardní

Automatické zavření při výpadku napájení nastavitelná není k dispozici

Funkce při výpadku napájení nastavitelná na 30 min. / 30 cyklů otevření

Automatické otevření při výskytu poruchy není k dispozici standardní

Povolení DIN 18650
EN 16005

DIN EN ISO 13849: Performance 
Level D

DIN 18650
EN 16005

DIN EN ISO 13849: Performance 
Level D

AutSchR

● = ja | - = není dostupné | * = 120 kg s jednoduchým vozíkem (standardní), 140 kg s dvojitým vozíkem (volitelné) a GCprofile Therm

1 = transformátor | 2 = zamykání | 3 = pojezdový vozík | 4 = řídicí jednotka | 5 = akumulátor | 6 = motor 

kOmPONENtY POHONU

1
2

3

4
5

6
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VARiANtY kOVÁNÍ
Kování dveří ECdrive T2

Jemně orámované ISO sklo ●

Jemně orámované MONO sklo ●

GCprofile Therm, energeticky účinný profilový systém s  
jemným rámečkem

●

Upínací profil skla ESG ●

Celoskleněný systém (GGS) -

Integrovaný celoskleněný systém (IGG) -

Dřevěné křídlo (na straně stavby) ●

● = ano | - = není dostupné

tEcHNickÉ ÚDAJE

ECdrive T2 ECdrive T2-FR

tRANSFORmÁtOR Kruhové jádro se zabezpečením a hlavním spínačem

Napětí 230 V

Frekvence 50 Hz

Jmenovitý výkon 140 W

ZAmYkÁNÍ Blokování ozubeného řemenu, elektromagneticky, bistabilní

POJEZDOVÝ VOZÍk 

Přestavení dveřního křídla, vertikální 10 mm

Přestavení dveřního křídla, horizontální 15 mm

Ochrana před vyklopením standardní

Samočisticí ● ●

ŘÍDicÍ  JEDNOtkA DCU1-NT DCU1-2M-NT

s pamětí chyb ● ●

s pamětí pro statistické údaje ● ●

Možná aktualizace softwaru ● ●

Rozhraní sběrnice, volitelné ● ●

Přípojka pro požární signalizační zařízení ● ●

Napájecí díl pro periférii ● ●

programovatelné vstupy 3 kusy

programovatelné výstupy 2 kusy

AkUmULÁtOR NiCd, 24 V, 700 mAh

mOtOR Motor převodovky Dvojitý motor převodovky

Točivý moment 400 Ncm

● = ano

VÝPOČEt DÉLkY POHONU AL V mm*

ECdrive T2 ECdrive T2-FR**

Šířka otevření (ÖW) Délka pohonu Šířka otevření (ÖW) Délka pohonu

dvoukřídlé 900 – 1000 ÖW + 1100 900 – 1070 ÖW + 1170

1000 – 3000 2 x ÖW + 100 1070 – 3000 2 x ÖW + 100

jednokřídlé 
se zavíráním vpravo

700 – 3000 2 x ÖW + 75 700 – 800 ÖW + 880

800 – 3000 2 x ÖW + 75

jednokřídlé 
se zavíráním vlevo

700 – 3000 2 x ÖW + 75 700 – 800 ÖW + 880

800 – 3000 2 x ÖW + 75

* = minimální konstrukční délka s profilovým systémem ISO skla | ** Pro varianty FR (FR-RWS, FR-LL) si vyžádejte výkres č. 70518-0-001!
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U p o z o r n ě n í :

Šířky otevření posuvných dveří pro únikové cesty < 1000 mm jsou povoleny pouze ve výjimečných případech.
U exteriérových dveří se od šířky otevření 2000 mm doporučuje průběžné podlahové vedení.
Minimální šířky otevření se řídí požadavky stavebního práva.

VÝPOČEt kŘÍDLA A ROZmĚRU SkLA V mm

ISO sklo s NSK hliník ISO sklo s NSK guma ESG

Šířka křídla jednokřídlé ÖW + 40 ÖW + 35 ÖW + 35

dvoukřídlé ÖW / 2 + 40 ÖW / 2 +35 ÖW / 2 +35

Výška křídla jednokřídlé / dvoukřídlé FH = DH

Šířka skla jednokřídlé / dvoukřídlé FB – 41 FB – 36 FB – 26

Výška skla FH – 90 FH – 90 FH – 85

Tloušťka skla ISO = 22, Mono = 10

AL

ÖW

GB

G
H

D
H

AL = délka pohonu | DH = průchozí výška | GB = šířka skla | GH = výška skla | ÖW = šířka otevření

  U p o z o r n ě n í :   max. poměr křídla šířky k výšce 1:4
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S kOVÁNÍm PRO iSO/mONO SkLO – BEZ BOČNÍHO DÍLU

22

22 30

76

190

10
0

31 11

FH DH

Montáž do stěny, úhlové podlahové vedení, 
ISO sklo

22

190

11
31

76 10
0

30

FH

17
12

DH

Montáž do stěny, úhlové podlahové vedení, 
ISO sklo

22

190

10
0

11

30

DH

30

603

FH

31
76

Montáž do stěny, průběžné podlahové vedení, 
MONO sklo

 

ÖW+1240

12FB = ÖW+40FW = ÖW

(5)

AL

Vrs

eff.

Jednokřídlé, montáž do stěny, hliníková vedlejší zavírací hrana, úhlové podlahové vedení, se zavíráním vpravo, MONO sklo

 

 

35
25

(13)

(5) (5)

ALeff.

35 ÖW+2

FW = ÖW/2FB = ÖW/2+35
2

FB = ÖW/2+35FW= ÖW/2

DH = průchozí výška | FH = výška křídla | FW = dráha | FB = šířka křídla | ÖW = šířka otevření | Vrs = prodloužení pohonu vpravo | 
ALeff. = efektivní délka pohonu

Výkres č. 70518-ep01 / 70518-ep02

Dvoukřídlé, montáž do stěny, gumová vedlejší zavírací hrana, úhlové podlahové vedení / nastavitelné podlahové vedení, s ochranným křídlem, ISO a MONO sklo
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47.8
22

190

3630

10
0

ST
H

20

17
12

FHDH

11

14
7

60
31

Nosník (tenký), nastavitelné podlahové vedení, 
ISO sklo

S kOVÁNÍm PRO iSO/mONO SkLO – S BOČNÍm DÍLEm – NOSNÍk

 TL = LB-32

LB

4040

FW = ÖW/2FB = ÖW/2+40
2

FB = ÖW/2+40FW = ÖW/2

STB STB
ÖW+2

5 5AL eff.

 

Montáž do nosníku, hliníková vedlejší zavírací hrana, průběžné podlahové vedení, ISO a MONO sklo

 TL = LB-32

BrsBls

44

35

LB
5 5

(5) (5)
FW = ÖW/2FB = ÖW/2+352FB = ÖW/2+35FW = ÖW/2

58
35

STB STB

ÖW+2

AL eff.

LB = světlá konstrukční šířka | STB = šířka bočního dílu | STH = výška bočního dílu | FH = výška křídla | FB = šířka křídla | FW = dráha | ÖW = šířka otevření | 
DH = průchozí výška | TL = délka nosníku | Bls = upevnění vlevo | Brs = upevnění vpravo | ALeff. = efektivní délka pohonu

Výkres č. 70518-ep10

Montáž do nosníku, gumová vedlejší zavírací hrana, úhlové/nastavitelné podlahové vedení, s ochranným křídlem, ISO a MONO sklo
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10
0

190

ST
H

DH

17

37.9

36

FH
Montáž na překlad, nastavitelné podlahové vedení

S kOVÁNÍm PRO iSO/mONO SkLO – S BOČNÍm DÍLEm – mONtÁŽ NA PŘEkLAD

ALeff.

TL = AL-22
 

STB

Bls

25

Brs

25STB

LB

35

FW= ÖW/2FB = ÖW/2+35

2

FB = ÖW/2+35
FW = ÖW/2

ÖW+2 35

(5)

(5)

LB = světlá konstrukční šířka | STB = šířka bočního dílu | STH = výška bočního dílu | FH = výška křídla | FB = šířka křídla | FW = dráha | ÖW = šířka otevření | 
DH = průchozí výška | Bls = upevnění vlevo | Brs = upevnění vpravo | ALeff. = efektivní délka pohonu

Výkres č. 70518-ep14

Dvoukřídlé, montáž na překlad, gumová vedlejší zavírací hrana, úhlové podlahové vedení / nastavitelné podlahové vedení s ochranným křídlem
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S UPÍNAcÍm kOVÁNÍm PRO ESG – BEZ BOČNÍHO DÍLU

DH

76
31

190

FH

17

11

10
0

Montáž do stěny, nastavitelné podlahové vedení

Jednokřídlé, montáž do stěny, plastová vedlejší zavírací hrana, nastavitelné úhlové podlahové vedení, se zavíráním vpravo

Vrs

25
ÖW+635

(5)

AL eff.

FB = ÖW+35FW = ÖW 6

 

 

25 25

35ÖW+4
AL eff.

5 5

35

FW=ÖW/2FB=ÖW/2+35

4

FB=ÖW/2+35FW=ÖW/2

FW = dráha | FB = šířka křídla | ÖW = šířka otevření | Vrs = prodloužení pohonu vpravo | DH = průchozí výška | FH =výška křídla | 
ALeff = efektivní délka pohonu

Výkres č. 70518-ep03 / 70518-ep04

Dvoukřídlé, montáž do stěny, gumová vedlejší zavírací hrana, nastavitelné podlahové vedení s ochranným křídlem
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S UPÍNAcÍm kOVÁNÍm PRO ESG – S BOČNÍm DÍLEm

17

31

10
0

DH

30
190

7
FH

=D
H

7

 

 

 

 

60
14

7

47.8

Montáž do nosníku (tenký), nastavitelné podlahové vedení

 
TL=LB-32

(5) (5)

LB

STB =  LB-(ÖW+4)-10
                   2

STB =  LB-(ÖW+4)-10
                   2

ALeff.

58 37.5

35

FW=ÖW/2FB=ÖW/2+35

4

FB=ÖW/2+35FW=ÖW/2

5837.5

ÖW+4

35

Dvoukřídlé, montáž  do nosníku, úhlové podlahové vedení, ochranné křídlo

  

TL=LB-32

Brs

LB

ÖW+4

35 35

STB =  LB-(ÖW+4)-10
                   2

STB =  LB-(ÖW+4)-10
                   2

(5)

5

Bls

(5)

5

55

ALeff.

FW=ÖW/2FB=ÖW/2+35

4

FB=ÖW/2+35FW=ÖW/2

LB = světlá konstrukční šířka | STB = šířka bočního dílu | FH = výška křídla | FB = šířka křídla | FW = dráha | ÖW = šířka otevření | DH = průchozí výška | 
TL = délka nosníku | Bls = upevnění vlevo | Brs = upevnění vpravo | ALeff. = efektivní délka pohonu

Výkres č. 70504-ep12

Dvoukřídlé, montáž do nosníku, nastavitelné podlahové vedení
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S GcPROFiLE tHERm, ENERGEtickY ÚČiNNÝm PROFiLOVÝm SYStÉm S JEmNÝm RÁmEČkEm – 
BEZ BOČNÍHO DÍLU

Montáž do stěny, průběžné podlahové vedení Montáž do stěny, úhlové podlahové vedení

Jednokřídlé, montáž do stěny

Dvoukřídlé, montáž do stěny

Výkres č. 70518-ep100 / 70518-ep110

FH = výška křídla | FB = šířka křídla | FW = dráha | ÖW = šířka otevření | DH = průchozí výška | ALeff. = efektivní délka pohonu

FH

DH

10
0

190

Ø9

12 40

31
76

DH

10
0

190

Ø9

FH

12 40
31

76

  

 

FBFW = ÖW

50 ÖW

      

FBFB

50

FW = ÖW/2 FW = ÖW/2

50ÖW
(5)(5)

AL eff.
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S GcPROFiLE tHERm, ENERGEtickY ÚČiNNÝm PROFiLOVÝm SYStÉm S JEmNÝm RÁmEČkEm – S 
BOČNÍm DÍLEm POD PŘEkLADEm
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Vertikální řez boční díl
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Vertikální řez pojízdné křídlo

   

  

 

  

 

  

10
STB Re

33
FW = ÖW/2 FB FW= ÖW/2FB

50

10

50

LBW

STB Li ÖW

Délka pohonu odpovídá světlé šířka otevření 

   

  

 

   

 

  

50

STB Re 10

FW= ÖW/2 FB FW= ÖW/2FB

3
3

50

52

10
LBW

STB Li

ÖW

Délka pohonu větší než světlá šířka otevření

Výkres č. 70518-ep103

LBW = světlá konstrukční šířka | STB Li = šířka bočního dílu vlevo | STB Re = šířka bočního dílu vpravo | FW = dráha | FB = šířka křídla | ÖW = šířka otevření | 
DH = průchozí výška
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Vertikální řez pojízdné křídlo, 
průběžné podlahové vedení

Vertikální řez boční díl, 
úhlové podlahové vedení

   

 

  

  

  

 

STBRe

50

10

LBW

STBLi
10

33
FW= ÖW/2 FB FW = ÖW/2FB

50

52

ÖW

LBW = světlá konstrukční šířka | LBH =světlá konstrukční výška | STH = výška bočního dílu | STB Li = šířka bočního dílu vlevo | STB Re= šířka bočního dílu 
vpravo | FW = dráha | FB = šířka křídla | FH = výška křídla | ÖW = šířka otevření | DH = průchozí výška

S kOVÁNÍm PRO iSO/mONO SkLO – S BOČNÍm DÍLEm – 
mONtÁŽ DO mEZiStĚNY

Výkres č. 70518-ep101

Dvoukřídlé, horizontální řez
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S GcPROFiLE tHERm, ENERGEtickY ÚČiNNÝm PROFiLOVÝm SYStÉm – S BOČNÍm DÍLEm A  
SVĚtLÍkEm

 

FH
10

DH
10

0

7

190

40

H O
L

mi
n.1

0
ma

x.2
0

LB
H

32

14
5

Vertikální řez pojízdné křídlo
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Vertikální řez boční díl

HOL = výška světlíku | LBW = světlá konstrukční šířka | LBH = světlá konstrukční výška | STH = výška bočního dílu | STB Li = šířka bočního dílu vlevo | 
STB Re= šířka bočního dílu vpravo | FW = dráha | FB = šířka křídla | FH = výška křídla | ÖW = šířka otevření | DH = průchozí výška

Výkres č. 70518-ep102

Horizontální řez
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Slimdrive SL NT

OBLASti POUŽitÍ

  Systémy jednokřídlých a dvoukřídlých posuvných dveří

  Interiérové a venkovní dveře s vysokou frekvencí průchodů

  Fasády s úzkými sloupko-příčkovými konstrukcemi

  Skleněné fasády s nejvyššími nároky na design

  Jsou možné šířky otevření od 700 do 3000 mm

  Hmotnost dveřního křídla do 125 kg/křídlo

  Mezi vhodné profilové systémy patří jemně orámovaný profilový systém s ISO a mono sklem, celoskleněný systém 

(GGS), integrovaný celoskleněný systém (IGG) a rámové posuvné křídlo a dřevěné křídlo vlastní výroby

cHARAktERiStikA VÝROBkU

  Pohon na stejnosměrný proud s klidným chodem a nízkým opotřebením s výškou jen 7 cm

  Lze propojit pomocí sběrnice CAN a integrovat do technologie systémů správy budov

  Nezávislá detekce a protokolování

  Volně parametrizovatelné vstupy a výstupy pro různé funkce

  Integrovaný akumulátor pro nouzové otevření v případě bezpečnostně relevantních chyb, jako např. výpadek 

napájení

  Samočisticí pojezdový vozík snižuje potřebu údržby

  Volitelně jsou dostupné různé mechanické a elektrické zámky

Systém automatických lineárních posuvných dveří  
s nízkou konstrukční výškou a jasnou designovou linií
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tEcHNickÉ ÚDAJE

SL NT SL NT-FR

Pro jednokřídlé dveřní systémy ● ●

Pro dvoukřídlé dveřní systémy ● ●

Výška 70 mm

Hloubka 190 mm

Hmotnost křídla (max.) jednokřídlé 125 kg

Hmotnost křídla (max.) dvoukřídlé 125 kg

Šířka otevření jednokřídlé 700 – 3000 mm

Šířka otevření dvoukřídlé 900 – 3000 mm

Teplotní rozsah -15 až 50 °C

Druh krytí IP20

Odpojení od sítě Hlavní spínač v pohonu

Rychlost otvírání (max.) 0,8 m/s

Rychlost zavírání (max.) 0,8 m/s

Doba otevření 0 až 60 S

Otvírací a zavírací síla nastavitelná (max.) 150 N

Automatické přizpůsobení na provoz procházejících ● ●

Automatický reverzní chod při rozpoznání překážky ● ●

Omezené otevření (lékárna) ● ●

Funkce propusti ● -

Funkce závětří ● -

Automatické otevření při výpadku napájení nastavitelná standardní

Automatické zavření při výpadku napájení nastavitelná není k dispozici

Funkce při výpadku napájení nastavitelná na 30 min. / 30 cyklů otevření

Automatické otevření při výskytu poruchy není k dispozici standardní

Povolení DIN 18650, EN 16005, 
DIN EN ISO 13849: Performance 

Level D

DIN 18650, EN 16005,
DIN EN ISO 13849: 

Performance Level D, AutSchR

● = ano | - = není dostupné

kOmPONENtY POHONU

1
2

3

4
5

6

1 = transformátor | 2 = zamykání | 3 = pojezdový vozík | 4 = řídicí jednotka | 5 = akumulátor | 6 = motor
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tEcHNickÉ ÚDAJE

SL NT SL NT-FR

tRANSFORmÁtOR Kruhové jádro se zabezpečením a hlavním spínačem

Napětí 230 V

Frekvence 50 Hz

Jmenovitý výkon 140 W

ZAmYkÁNÍ Blokování ozubeného řemenu, elektromagneticky, bistabilní

POJEZDOVÝ VOZÍk 

Přestavení dveřního křídla, vertikální 10 mm

Přestavení dveřního křídla, horizontální 6 mm

Ochrana před vyklopením standardní

Samočisticí ● ●

ŘÍDicÍ  JEDNOtkA DCU1-NT DCU1-2M-NT

s pamětí chyb ● ●

s pamětí pro statistické údaje ● ●

Možná aktualizace softwaru ● ●

Rozhraní sběrnice, volitelné ● ●

Přípojka pro požární signalizační zařízení ● ●

Napájecí díl pro periférii ● ●

programovatelné vstupy 3 kusy

programovatelné výstupy 2 kusy

AkUmULÁtOR NiCd, 24 V, 700 mAh

mOtOR Motor převodovky Dvojitý motor převodovky

Točivý moment 400 Ncm

● = ano

VARiANtY kOVÁNÍ

Kování dveří SL NT

Jemně orámované ISO sklo ●

Jemně orámované MONO sklo ●

GCprofile Therm, energeticky účinný profilový systém s  
jemným rámečkem

-

Upínací profil skla ESG ●

Celoskleněný systém (GGS) ●

Integrovaný celoskleněný systém (IGG) ●

Dřevěné křídlo (na straně stavby) ●

● = ano | - = není dostupné



27AUtOmAtickÉ  POSUVNÉ DVEŘE |  Standardní systémy posuvných dveří | Slimdrive SL NT Slimdrive SL NT | Standardní systémy posuvných dveří |  AUtOmAtickÉ  POSUVNÉ DVEŘE

VÝPOČEt DÉLkY POHONU AL V mm*

Slimdrive SL NT Slimdrive SL NT-FR**

Šířka otevření (ÖW) Délka pohonu Šířka otevření (ÖW) Délka pohonu

dvoukřídlé 900 – 1000 ÖW + 1100 900 – 1070 ÖW + 1170

1000 – 3000 2 x ÖW + 100 1070 – 3000 2 x ÖW + 100

jednokřídlé 
se zavíráním vpravo

700 – 3000 2 x ÖW + 60 700 – 800 ÖW + 860

800 – 3000 2 x ÖW + 60

jednokřídlé 
se zavíráním vlevo

700 – 3000 2 x ÖW + 60 700 – 800 ÖW + 860

800 – 3000 2 x ÖW + 60

Při použití Lock A se prodlouží délky pohonu o 100 mm. | Při použití Lock M na jednokřídlých dveřích se prodlouží délka pohonu o 100 mm. U Lock M na dvoukříd-

lých dveřích se prodlouží pohon jen o 100 mm, pokud se namontuje volitelné hlášení závory | * Minimální konstrukční délka kompletní délky s profilovým systém 

pro ISO sklo | ** Pro varianty FR (FR-RWS, FR-LL) si vyžádejte výkres!

U p o z o r n ě n í :

Šířky otevření posuvných dveří pro únikové cesty < 1000 mm jsou povoleny pouze ve výjimečných případech.
U exteriérových dveří se od šířky otevření 2000 mm doporučuje průběžné podlahové vedení.
Minimální šířky otevření se řídí požadavky stavebního práva.

VÝPOČEt kŘÍDLA A ROZmĚRU SkLA V mm (PROFiLOVÝ SYStÉm PRO iSO SkLA)

ISO-Glas

Šířka křídla jednokřídlé ÖW + 35

dvoukřídlé ÖW / 2 + 35

Výška křídla jednokřídlé / 
dvoukřídlé

FH = DH – 2

Šířka skla jednokřídlé ÖW

dvoukřídlé OW / 2

Výška skla jednokřídlé / 
dvoukřídlé

FH – 90

Tloušťka skla 22

AL

ÖW

GB

G
H

D
H

AL = délka pohonu | DH = průchozí výška | GB = šířka skla | GH = výška skla | ÖW = šířka otevření

  U p o z o r n ě n í :   max. poměr křídla šířky k výšce 1:4
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S kOVÁNÍm PRO iSO/mONO SkLO – BEZ BOČNÍHO DÍLU
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Podlahové vedení: Pro montáž do podlahy

30

60

Podlahové vedení: Průběžné 

LD = ÖW+12 VRS

FW = ÖW FB = ÖW+35

35 30 40
12

60

Jednokřídlý dveřní systém

LD = ÖW+2

35 30

2FB = ÖW/2+35

LD = světlý průchod | FW = dráha | FB = šířka křídla | ÖW = šířka otevření | VRS = prodloužení pohonu vpravo | DH = průchozí výška

Podlahové vedení: Pro montáž do stěny, přestavitelné

Dvoukřídlý dveřní systém

Výkres č. 70511-ep01
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S kOVÁNÍm PRO iSO/mONO SkLO – S BOČNÍm DÍLEm

190 44

70
D

H

82

Nízký nosník

48

190

70
D

H

14
0

82

Vysoký nosník

LB

STB = (LB-ÖW)/2-5 LD = ÖW+2 STB = (LB-ÖW)/2-55 5

35 30
2FW = ÖW/2 FB = ÖW/2+35

Montáž: Samonosná montáž

LB

STB = (LB-ÖW)/2-5 LD = ÖW+2 STB = (LB-ÖW)/2-5 55

FW = ÖW/2 FB = ÖW/2+35
35 30

2

Montáž: Montáž do stěny s delším pohonem a nosníkem mezi stěnami

25 LB
STB = (LB-ÖW)/2-5 LD = ÖW+2 STB = (LB-ÖW)/2-5

25

30 FW = ÖW/2
35 30

FB = ÖW/2+35 2

LB = světlá konstrukční šířka | STB = šířka bočního dílu | LD = světlý průchod | FW = dráha | FB = šířka křídla | ÖW = šířka otevření | DH = průchozí výška

  U p o z o r n ě n í :   Oblast použití viz montážní výkres

Výkres č. 70511-ep02 + 70511-ep04

Montáž: Montáž do stěny
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Powerdrive PL

cHARAktERiStikA VÝROBkU

  Velmi silný pohon pro velká, těžká dveřní křídla a velké šířky otevření

  Lze propojit pomocí sběrnice CAN a integrovat do technologie systémů správy budov

  Nezávislá detekce a protokolování

  Možnosti nastavení pro všechny parametry pohybu dveří

  Volně parametrizovatelné vstupy a výstupy pro různé funkce

  Integrovaný akumulátor pro nouzové otevření a zavření při výpadku napájení

  Volitelně jsou dostupné různé mechanické a elektrické zámky

OBLASti POUŽitÍ

  Systémy jednokřídlých a dvoukřídlých posuvných dveří

  Interiérové a venkovní dveře s vysokou frekvencí průchodů

  Jsou možné šířky otevření od 700 do 3000 mm

  Hmotnosti dveřního křídla do 200 kg/křídlo

  Mezi vhodné profilové systémy patří profilový systém s tenkým rámečkem s ISO sklem a mono sklem, celoskleně-

ný systém (GGS), integrovaný celoskleněný systém (IGG), rámové posuvné křídlo a dřevěné křídlo vlastní výroby

  Vhodné pro různé profilové systémy

Systém automatických lineárních posuvných dveří pro velké  
a těžké dveře do hmotnosti křídla 200 kg
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tEcHNickÉ ÚDAJE

PL PL-FR

Pro jednokřídlé dveřní systémy ● ●

Pro dvoukřídlé dveřní systémy ● ●

Výška 150 / 200 mm

Hloubka 185 mm

Hmotnost křídla (max.) jednokřídlé 200 kg 160 kg

Hmotnost křídla (max.) dvoukřídlé 200 kg 160 kg

Šířka otevření jednokřídlé 700 až 3000 mm

Šířka otevření dvoukřídlé 800 až 3000 mm

Teplotní rozsah -15 až 50 °C

Druh krytí IP20

Odpojení od sítě Hlavní spínač v pohonu

Rychlost otvírání (max.) 0,8 m/s

Rychlost zavírání (max.) 0,8 m/s

Doba otevření 0 až 60 S

Otvírací a zavírací síla nastavitelná (max.) 150 N

Automatické přizpůsobení na provoz procházejících ● ●

Automatický reverzní chod při rozpoznání překážky ● ●

Omezené otevření (lékárna) ● ●

Funkce propusti ● -

Funkce závětří ● -

Automatické otevření při výpadku napájení nastavitelná standardní

Automatické zavření při výpadku napájení nastavitelná není k dispozici

Funkce při výpadku napájení nastavitelná na 30 min. / 30 cyklů otevření

Automatické otevření při výskytu poruchy není k dispozici standardní

Povolení DIN 18650
EN 16005

DIN EN ISO 13849:  
Performance Level D

DIN 18650
EN 16005

DIN EN ISO 13849:  
Performance Level D

AutSchR

● = ano | - = není dostupné

kOmPONENtY POHONU

1 = transformátor | 2 = zamykání | 3 = pojezdový vozík | 4 = řídicí jednotka | 5 = akumulátor | 6 = ventilátor | 7 = motor

1
2

3

4
5 6 7
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tEcHNickÉ ÚDAJE

PL PL-FR

tRANSFORmÁtOR Kruhové jádro se zabezpečením a hlavním spínačem

Napětí 230 V

Frekvence 50 Hz

Jmenovitý výkon 200 W

ZAmYkÁNÍ Blokování ozubeného řemenu, elektromagneticky, bistabilní

POJEZDOVÝ VOZÍk 

Přestavení dveřního křídla, vertikální 12 mm

Přestavení dveřního křídla, horizontální 40 mm

Ochrana před vyklopením standardní

Samočisticí ● ●

ŘÍDicÍ  JEDNOtkA DCU1-NT DCU1-2M-NT

s pamětí chyb ● ●

s pamětí pro statistické údaje ● ●

Možná aktualizace softwaru ● ●

Rozhraní sběrnice, volitelné ● ●

Přípojka pro požární signalizační zařízení ● ●

Napájecí díl pro periférii ● ●

programovatelné vstupy 3 kusy

programovatelné výstupy 2 kusy

AkUmULÁtOR NiCd, 24 V, 700 mAh

mOtOR Motor převodovky Dvojitý motor převodovky

Točivý moment 400 Ncm

● = ano

VARiANtY kOVÁNÍ

Kování dveří PL

Jemně orámované ISO sklo ●

Jemně orámované MONO sklo ●

GCprofile Therm, energeticky účinný profilový systém s jemným 
rámečkem

-

Upínací profil skla ESG ●

Celoskleněný systém (GGS) -

Integrovaný celoskleněný systém (IGG) -

Dřevěné křídlo (na straně stavby) ●

● = ano | - = není dostupné



33AUtOmAtickÉ  POSUVNÉ DVEŘE |  Standardní systémy posuvných dveří | Powerdrive PL Powerdrive PL | Standardní systémy posuvných dveří |  AUtOmAtickÉ  POSUVNÉ DVEŘE

VÝPOČEt DÉLkY POHONU AL V mm*

Powerdrive PL PL-FR**

Šířka otevření (ÖW) Délka pohonu (AL) Šířka otevření (ÖW) Délka pohonu (AL)

dvoukřídlé 800 – 3000 2 x ÖW + 100 800 – 3000 2 x ÖW + 100

jednokřídlé 700 – 3000 2 x ÖW + 65 700 – 3000 2 x ÖW + 65

* Minimální konstrukční délka kompletního zařízení s profilovým systémem ISO skla | ** Pro varianty FR (FR-RWS, FR-LL) si vyžádejte výkresy!

U p o z o r n ě n í :

Šířky otevření posuvných dveří pro únikové cesty < 1000 mm jsou povoleny pouze ve výjimečných případech.
U exteriérových dveří se od šířky otevření 2000 mm doporučuje průběžné podlahové vedení.
Minimální šířky otevření se řídí požadavky stavebního práva.

VÝPOČEt kŘÍDLA A ROZmĚRU SkLA V mm

ISO sklo s NSK hliník ISO sklo s NSK guma ESG

Šířka křídla jednokřídlé ÖW + 40 ÖW + 35 ÖW + 35

dvoukřídlé ÖW / 2 + 40 ÖW / 2 +35 ÖW / 2 +35

Výška křídla u krytu 150 mm DH

u krytu 200 mm DH + 50

Šířka skla jednokřídlé ÖW ÖW ÖW + 9

dvoukřídlé ÖW / 2 ÖW / 2 ÖW / 2 + 9

Výška skla FH – 90 FH – 90 FH – 85

Tloušťka skla 22 22 10, 12

AL

ÖW

GB

G
H

D
H

AL = délka pohonu | DH = průchozí výška | GB = šířka skla | GH = výška skla | ÖW = šířka otevření

  U p o z o r n ě n í :   max. poměr křídla šířky k výšce 1:4
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S kOVÁNÍm PRO iSO/mONO SkLO – BEZ BOČNÍcH DÍLŮ
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Podlahové vedení: Pro montáž do podlahy Podlahové vedení: Pro montáž do stěny, přestavitelné 
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Podlahové vedení: Průběžné 

LD = ÖW+12 VRS

FW = ÖW FB = ÖW+35
35 30 50

12

75

Jednokřídlý dveřní systém

LD = ÖW+2

35 30 2 40
FB = ÖW/2+35 FB = ÖW/2+40

LD = světlý průchod | FW = dráha | FB = šířka křídla | ÖW = šířka otevření | VRS = prodloužení pohonu vpravo | DH = průchozí výška

Výkres č. 70506-ep01

Dvoukřídlý dveřní systém
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S kOVÁNÍm PRO iSO/mONO SkLO – S BOČNÍmi DÍLY
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Dveřní systém s dveřním křídlem a bočními díly 
pod pohonem
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Dveřní systém s dveřním křídlem a bočními díly 
pod pohonem
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Dveřní systém s dveřním křídlem a bočními díly 
pod nosníkem

  U p o z o r n ě n í :   Oblast použití viz montážní výkres

5 5
LB

STB = (LB-ÖW)/2-5 LD = ÖW+2 STB = (LB-ÖW)/2-5

FW = ÖW/2
40 30

2FB = ÖW/2+40

Montáž: Samonosná montáž

STB = (LB-ÖW)/2-5
LB

LD = ÖW+2 STB = (LB-ÖW)/2-5 55

40 30
2FB = ÖW/2+40FW = ÖW/2

Montáž: Montáž do stěny s delším pohonem a nosníkem mezi stěnami

LB25 25
STB = (LB-ÖW)/2-5 LD = ÖW+2 STB = (LB-ÖW)/2-5

40 30
2FB = ÖW/2+40FW = ÖW/2

LB = světlá konstrukční šířka | LD = světlý průchod | FW = dráha | FB = šířka křídla | STB = šířka bočního dílu | DH = průchozí výška | ÖW = šířka otevření

Výkres č. 70506-ep02

Montáž: Montáž do stěny
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S UPÍNAcÍm kOVÁNÍm PRO ESG – BEZ BOČNÍHO DÍLU
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Podlahové vedení: Pro montáž do podlahy
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Podlahové vedení: Pro montáž do stěny, přestavitelné 

LD = ÖW+6 VRS

FW = ÖW
32 30 40

60

6FB = ÖW+32

Jednokřídlý dveřní systém

LD = ÖW+4

32 30
4FB = ÖW/2+32

Dvoukřídlý dveřní systém

Výkres č. 70506-ep03

LD = světlý průchod | FW = dráha | FB = šířka křídla | ÖW = šířka otevření | VRS = prodloužení pohonu vpravo | DH = průchozí výška
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S UPÍNAcÍm kOVÁNÍm PRO ESG – S BOČNÍm DÍLEm
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Dveřní systém s dveřním křídlem a bočními díly 
pod pohonem
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Dveřní systém s dveřním křídlem a bočními díly 
pod pohonem
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Dveřní systém s dveřním křídlem a bočními díly 
pod nosníkem

LB

STB = (LB-ÖW)/2-5 LD = ÖW+4 STB = (LB-ÖW)/2-55 5

32 30

FW = ÖW/2 FB = ÖW/2+32 4

Montáž: Samonosná montáž

LB

5 STB = (LB-ÖW)/2-5 LD = ÖW+4 STB = (LB-ÖW/2-5

FW = ÖW/2

32 30

5

FB = ÖW/2+32 4

Montáž: Montáž do stěny s delším pohonem a nosníkem mezi stěnami

22 LB 22

STB = (LB-ÖW)/2-5 LD = ÖW+4 STB = (LB-ÖW)/2-5

32 30

4FW = ÖW/2 FB = ÖW/2+32

LB = světlá konstrukční šířka | STB = šířka bočního dílu | LD = světlý průchod | FW = dráha | DH = průchozí výška | FB = šířka křídla | ÖW = šířka otevření

  U p o z o r n ě n í :   Oblast použití viz montážní výkres

Výkres č. 70506-ep04

Montáž: Montáž do stěny s nosníkem





Pro všechny konstrukce, u nichž není vhodné použití systémů 
posuvných dveří ve standardní variantě, máme v nabídce naše 
mnohostranné speciální varianty. Neváhejte a kontaktujte nás 
s žádostí o informace: například pro použití v subtilních skle-
něných fasádách  nebo v případě zabezpečení proti vloupání. V 
našem bohatém sortimentu variant GEZE Slimdrive vám pomů-
žeme najít individuálně vhodný systém posuvných dveří.

POSUVNÉ DVEŘE

Speciální  
varianty  
systémů po-
suvných dveří
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Speciální varianty systémů 
posuvných dveří

Pohon Slimdrive SL je dostupný v četných speciálních variantách. Ty jsou určeny k použití vždy v případě, že standardní 
varianta  posuvných dveří nevyhovují.

  Slimdrive SLT: Použití v úzkých skleněných fasádách pro dvoukřídlé nebo čtyřkřídlé dveře.
  Slimdrive SL RC2: Posuvné dveře se zábranou proti vloupání s třídou odolnosti 2. Volitelně dostupné i jako varianta pro 

únikové a záchranné cesty (SL RC2-FR). 
  Slimdrive SL-BO: Tato varianta se používá na únikových a záchranných cestách. Kromě funkce posunu je možné dveře 

i otočit díky otočnému kování. 
  Slimdrive SL-RD: Použití jako kouřotěsné posuvné dveře díky obvodovým, flexibilním těsněním s tepelnou odolností. 
  Slimdrive SF: V případě stísněných prostorových poměrů s maximálními šířkami průchodu lze provést tuto variantu se 

systémem skládacích dveří 
  Slimdrive SL-T30: Pro oblasti použití, v nichž se používají jak protipožární dveře podle DIN 4102, tak i kouřotěsné dveře 

podle DIN 18095.
  Slimdrive SLV: Pomocí této varianty je možné realizovat úhlové posuvné dveře s úhly od 90° do 270°.
  Slimdrive SL nakloněné: K použití dvoukřídlých posuvných dveří v nakloněných skleněných fasádách se šířkami ote-

vření až do 2500 mm. 

Slimdrive SLT s IGG, Cafe Luitpold Mnichov, Německo (fotografie: Robert Sprang)

ŘEŠENÍ PRO SPEciÁLNÍ ÚČELY 
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Slimdrive SLT

cHARAktERiStikA VÝROBkU

  Dvě rovnoběžně umístěné pojezdové kolejnice vedou dveřní křídla, čímž se dosahuje velké šířky otevření

  Pohon na stejnosměrný proud s klidným chodem a nízkým opotřebením s výškou jen 7 cm

  Lze propojit pomocí sběrnice CAN a integrovat do technologie systémů správy budov

  Nezávislá detekce a protokolování

  Volně parametrizovatelné vstupy a výstupy pro různé funkce

  Integrovaný akumulátor pro nouzové otevření a zavření při výpadku napájení

  Volitelně jsou dostupné různé mechanické a elektrické zámky

OBLASti POUŽitÍ

  Systémy dvoukřídlých a čtyřkřídlých posuvných dveří

  V případě stísněných prostorových poměrů s malou světlou šířkou otevření nebo s omezeným místem pro  

otevření dveří

  Interiérové a venkovní dveře s vysokou frekvencí průchodů

  Jsou možné šířky otevření od 1000 do 3600 mm

  Hmotnosti dveřního křídla do 80 kg/křídlo

  Mezi vhodné profilové systémy patří jemně orámovaný profilový systém s ISO sklem a integrovaný celoskleněný 

systém (IGG)

Automatický teleskopický systém posuvných dveří pro použití  
v nejužších skleněných fasádách
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tEcHNickÉ ÚDAJE

SLT SLT-FR

Pro jednokřídlé dveřní systémy - -

Pro dvoukřídlé dveřní systémy ● ●

Pro čtyřkřídlé dveřní systémy ● ●

Výška 70 mm

Hloubka 247 mm

Hmotnost křídla (max.) dvoukřídlé 80 kg

Hmotnost křídla (max.) čtyřkřídlé 70 kg

Šířka otevření dvoukřídlé 1000 – 3000 mm

Šířka otevření čtyřkřídlé 1600 – 3600 mm

Teplotní rozsah -15 až 50 °C

Odpojení od sítě Hlavní spínač v pohonu

Rychlost otvírání (max.) 0,8 m/s

Rychlost zavírání (max.) 0,8 m/s

Doba otevření 0 až 60 S

Otvírací a zavírací síla nastavitelná (max.) 150 N

Automatické přizpůsobení na provoz procházejících ● ●

Automatický reverzní chod při rozpoznání překážky ● ●

Omezené otevření (lékárna) ● ●

Funkce propusti ● -

Funkce závětří ● -

Automatické otevření při výpadku napájení nastavitelná standardní

Automatické zavření při výpadku napájení nastavitelná není k dispozici

Funkce při výpadku napájení nastavitelná na 30 min. / 30 cyklů otevření

Automatické otevření při výskytu poruchy není k dispozici standardní

Povolení DIN 18650
EN 16005

DIN EN ISO 13849: Performance Level D

● = ano | - = není dostupné

kOmPONENtY POHONU

1 = transformátor | 2 = zamykání | 3 = řídicí jednotka | 4 = akumulátor | 5 = motor

1
2

3
4

5
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tEcHNickÉ ÚDAJE

SLT SLT-FR

tRANSFORmÁtOR Kruhové jádro se zabezpečením a hlavním spínačem

Napětí 230 V

Frekvence 50 Hz

Jmenovitý výkon 140 W

ZAmYkÁNÍ Blokování ozubeného řemenu, elektromagneticky, bistabilní

POJEZDOVÝ VOZÍk 

Přestavení dveřního křídla, vertikální 7 mm

Přestavení dveřního křídla, horizontální 7 mm

Ochrana před vyklopením volitelné

Samočisticí - -

ŘÍDicÍ  JEDNOtkA DCU1-NT DCU1-2M-NT

s pamětí chyb ● ●

s pamětí pro statistické údaje ● ●

Možná aktualizace softwaru ● ●

Rozhraní sběrnice, volitelné ● ●

Přípojka pro požární signalizační zařízení ● ●

Napájecí díl pro periférii ● ●

programovatelné vstupy 3 kusy

programovatelné výstupy 2 kusy

AkUmULÁtOR NiCd, 24 V, 700 mAh

mOtOR Motor převodovky Dvojitý motor převodovky

Točivý moment 400 Ncm

● = ano | - = není dostupné

VARiANtY kOVÁNÍ

Kování dveří SLT

Jemně orámované ISO sklo ●

Jemně orámované MONO sklo -

GCprofile Therm, energeticky účinný profilový systém s jemným 
rámečkem

-

Upínací profil skla ESG -

Celoskleněný systém (GGS) -

Integrovaný celoskleněný systém (IGG) ●

Dřevěné křídlo (na straně stavby) -

● = ano | - = není dostupné
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VÝPOČEt DÉLkY POHONU AL V mm*

Slimdrive SLt Slimdrive SLt-FR

Šířka otevření (ÖW) Délka pohonu (AL) Šířka otevření (ÖW) Délka pohonu (AL)

Čtyřkřídlé 1600 – 1999 ÖW + 1180 1600 – 1999 ÖW + 1180

2000 – 3600 1,5 x ÖW + 150 2000 – 3600 1,5 x ÖW + 150

dvoukřídlé 
se zavíráním vpravo

1000 – 1360 ÖW + 770 1000 – 1560 ÖW + 870

1360 – 3000 1,5 x ÖW + 90 1560 – 3000 1,5 x ÖW + 90

dvoukřídlé 
se zavíráním vlevo

1000 – 1460 ÖW + 780 1000 – 1660 ÖW + 880

1460 – 3000 1,5 x ÖW + 50 1660 – 3000 1,5 x ÖW + 50

* = minimální konstrukční délka kompletního zařízení s profilovým systémem s ISO sklem

VÝPOČEt kŘÍDLA A ROZmĚRU SkLA V mm

v závislosti na šířce otevření a průchozí výšce

Křídlo vnitřní Křídlo vnější

Šířka křídla dvoukřídlé ÖW / 2 + 40

čtyřkřídlé ÖW / 4 + 40

Výška křídla dvoukřídlé nebo čtykřídlé DH – 17

Šířka skla dvoukřídlé ÖW / 2 ÖW / 2 – 10

čtyřkřídlé ÖW / 4 ÖW / 4 – 10

Výška skla dvoukřídlé nebo čtykřídlé FH – 90 FH – 90

Tloušťka skla 22 22

70

AL

ÖW

GB

G
H

D
H

AL = délka pohonu | DH = průchozí výška | GB = šířka skla | GH = výška skla | ÖW = šířka otevření

U p o z o r n ě n í :

Šířky otevření posuvných dveří pro únikové cesty < 1000 mm jsou povoleny pouze ve výjimečných případech.
U vnějších zařízení se zásadně používá průběžné podlahové vedení.
Minimální šířky otevření se řídí požadavky stavebního práva.

  U p o z o r n ě n í :   max. poměr křídla šířky k výšce 1:4 nebo 1:5 u čtyřkřídlých zařízení, ÖW 1600 – 2000 mm
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S kOVÁNÍm PRO iSO/mONO SkLO – S BOČNÍm DÍLEm

44250

70
D

H

156

Nízký nosník
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Vysoký nosník

LB
5 5STB = (LB-ÖW)/2-5 LD = ÖW+2 STB = (LB-ÖW)/2-5

40

40 30 2 40

40

FB = ÖW/4+40

FB = ÖW/4+40 FB = ÖW/4+40

FB = ÖW/4+40

Montáž: Samonosná montáž

LB
5 5STB = (LB-ÖW)/2-5 LD = ÖW+2 STB = (LB-ÖW)/2-5

40

40 30 2 40

40

FB = ÖW/4+40

FB = ÖW/4+40

FB = ÖW/4+40

FB = ÖW/4+40

Montáž: Montáž do stěny s delším pohonem a nosníkem mezi stěnami

Výkres č. 70717-ep02 + 70717-ep04

25 25LB
STB = (LB-ÖW)/2-5 LD = ÖW+2 STB = (LB-ÖW)/2-5

40

FB = ÖW/4+40
40 30 2 40

FB = ÖW/4+40

40

FB = ÖW/4+40 FB = ÖW/4+40

LB = světlá konstrukční šířka | STB = šířka bočního dílu | LD = světlý průchod | FB = šířka křídla | ÖW = šířka otevření | DH = průchozí výška

  U p o z o r n ě n í :   Oblast použití viz montážní výkres

Montáž: Montáž do stěny
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S kOVÁNÍm PRO iSO/mONO SkLO – BEZ BOČNÍHO DÍLU
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Podlahové vedení: Pro montáž do podlahy Podlahové vedení: Pro montáž do stěny, přestavitelné 
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Podlahové vedení: Průběžné 

LD = ÖW+12
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40
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3040

40

FB = ÖW/2+40

FB = ÖW/2+40

Jednokřídlý dveřní systém

LD = ÖW+2

40

FB = ÖW/4+40

40
FB = ÖW/4+40

30 2
FB = ÖW/4+40

40

FB = ÖW/4+40

40

Dvoukřídlý dveřní systém

Výkres č. 70487-ep01

LD = světlý průchod | FB = šířka křídla | ÖW = šířka otevření | DH = průchozí výška
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Slimdrive SLT-FR + IGG, Nemocnice Robert Bosch (fotografie: GEZE GmbH)
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Slimdrive SL RC2

cHARAktERiStikA VÝROBkU

  Certifikovaná zábrana proti vloupání podle třídy odolnosti RC2 (Resistance Class)

  Funkce RC2 je dostupná pouze v provozním režimu „Noc“, kdy jsou dveře zamknuté tyčovým zámkem.

  Vybaveno tyčovým zámkem a zesílenými profilovými komponenty

  Pohon na stejnosměrný proud s klidným chodem a nízkým opotřebením s výškou jen 7 cm

  Lze propojit pomocí sběrnice CAN a integrovat do technologie systémů správy budov

  Nezávislá detekce a protokolování

  Volně parametrizovatelné vstupy a výstupy pro různé funkce

  Integrovaný akumulátor pro nouzové otevření v případě bezpečnostně relevantních chyb, jako např. výpadek 

napájení

  Samočisticí pojezdový vozík snižuje potřebu údržby

  Volitelně jsou dostupné různé mechanické a elektrické zámky

OBLASti POUŽitÍ

  Systémy jednokřídlých a dvoukřídlých posuvných dveří

  Vnitřní a venkovní dveře s nejvyššími požadavky na bezpečnost

  Jsou možné šířky otevření od 800 do 3000 mm

  Hmotnosti dveřního křídla do 120 kg/křídlo

  Mezi vhodné profilové systémy patří jemně orámovaný profilový systém s ISO a mono sklem podle třídy odolnosti 

RC2

Automatický systém lineárních posuvných dveří se zábranou  
proti vloupání podle Třída odolnosti 2
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Hycro Grand Centre, Záhřeb, Chorvatsko (fotografie: Robert Les)

Sihlpost Švýcarsko (fotografie: Lorenz Frey / GEZE GmbH)
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VÝPOČEt DÉLkY POHONU AL V mm*

Slimdrive SL RC2 Slimdrive SL-FR RC2**

Šířka otevření (ÖW) Délka pohonu (AL) Šířka otevření (ÖW) Délka pohonu (AL)

dvoukřídlé 900 – 1000 ÖW + 1100 900 – 1000 ÖW + 1100

1000 – 3000 2 x ÖW + 100 1000 – 3000 2 x ÖW + 100

jednokřídlé 
se zavíráním vpravo

800 – 3000 2 x ÖW + 120 800 – 870 ÖW + 990

870 – 3000 2 x ÖW + 120

jednokřídlé 
se zavíráním vlevo

800 – 3000 2 x ÖW + 120 800 – 820 ÖW + 940

820 – 3000 2 x ÖW + 120

* = minimální konstrukční délka kompletního zařízení s profilovým systémem s ISO sklem | ** Pro varianty FR (FR-RWS, FR-LL) si vyžádejte výkres!

VÝPOČEt kŘÍDLA A ROZmĚRU SkLA V mm (PROFiLOVÝ SYStÉm PRO iSO SkLO)

ISO sklo (podle RC2)

Šířka křídla jednokřídlé ÖW + 40

dvoukřídlé ÖW / 2 + 40

Výška křídla jednokřídlé / dvoukřídlé DH – 17

Šířka skla jednokřídlé ÖW – 20

dvoukřídlé ÖW / 2 – 20

Výška skla jednokřídlé / dvoukřídlé FH – 90

Tloušťka skla jednokřídlé / dvoukřídlé max. 23,5

AL

ÖW

GB

G
H

D
H

AL = délka pohonu | DH = průchozí výška | GB = šířka skla | GH = výška skla | ÖW = šířka otevření

  U p o z o r n ě n í :   max. poměr křídla šířky k výšce 1:4

  U p o z o r n ě n í :   Funkce, která brání vloupání, RC2 existuje pouze u provozního režimu „NOC“. V případě provozního režimu 
„NOC“ nesplňují dveře žádné požadavky únikové cesty. Musí být zajištěno, že se v budově už nezdržují žádné osoby nebo že je k 
dispozici dostatek jiných dveří únikové cesty.

U p o z o r n ě n í :

Šířky otevření posuvných dveří pro únikové cesty < 1000 mm jsou povoleny pouze ve výjimečných případech.
Minimální šířky otevření se řídí požadavky stavebního práva.
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S kOVÁNÍm PRO iSO/mONO SkLO – BEZ BOČNÍHO DÍLU
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Podlahové vedení: Bodově se zesíleným opěrným 
úhelníkem
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 FB = ÖW+40
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Jednokřídlý dveřní systém

LD = ÖW+2

40 2
50

FB = ÖW+40

Dvoukřídlý dveřní systém

Výkres č. 70484-ep-46/47

AL = délka pohonu | LB = světlá konstrukční šířka | DH = průchozí výška | LD = světlý průchod | FB = šířka křídla | ÖW = šířka otevření
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S kOVÁNÍm PRO iSO/mONO SkLO – S BOČNÍm DÍLEm
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Podlahové vedení: Bodově se zesíleným opěrným 
úhelníkem
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Jednokřídlý dveřní systém

  U p o z o r n ě n í :   Oblast použití viz montážní výkres

LB25 25
STB = (LB-ÖW)/2-5 LD = ÖW+2 STB = (LB-ÖW)/2-5

30
40 50 2

FW = ÖW/2 FB = ÖW/2+40

AL = délka pohonu | FB = šířka křídla | FW = dráha | DH = průchozí výška | LB = světlá konstrukční šířka | LD = světlý průchod | ÖW = šířka otevření | 
STB = šířka bočního dílu

Výkres č. 70484-ep-46/47

Montáž: Montáž do stěny
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Sihlpost Švýcarsko (fotografie: Lorenz Frey / GEZE GmbH)
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Slimdrive SL-BO

Automatický systém posuvných dveří pro únikové a záchranné cesty 
s funkcí Break-Out

cHARAktERiStikA VÝROBkU

  Funkce BO umožňuje natočení křídel a bočních dílů ve směru úniku

  Elektrické zámky jsou integrovány pro provozní režim „Noc"

  Pohon na stejnosměrný proud s klidným chodem a nízkým opotřebením s výškou jen 7 cm

  Lze propojit pomocí sběrnice CAN a integrovat do technologie systémů správy budov

  Nezávislá detekce a protokolování

  Volně parametrizovatelné vstupy a výstupy pro různé funkce

  Integrovaný akumulátor pro nouzové otevření v případě bezpečnostně relevantních chyb, jako např. výpadek 

napájení

  Samočisticí pojezdový vozík snižuje potřebu údržby

  Volitelně jsou dostupné různé mechanické a elektrické zámky

OBLASti POUŽitÍ

  Systémy jednokřídlých a dvoukřídlých posuvných dveří na únikových a záchranných cestách

 Vnitřní a venkovní dveře s nejvyššími požadavky na bezpečnost

  Fasády s úzkými sloupko-příčkovými konstrukcemi

  Jsou možné šířky otevření od 900 do 2500 mm

  Hmotnost dveřního křídla do 100 kg na jedno křídlo

  Vhodné profilové systémy jsou jemně orámované profilové systémy s ISO sklem a mono sklem
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Posluchárna Klinikum rechts der Isar, Mnichov, Německo (fotografie: Robert Sprang)

Automatický pohon posuvných dveří Slimdrive SL-BO, nainstalováno na letišti Madrid-Barajas (fotografie: Rafael Vargas / GEZE GmbH)
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Dveřní systém s dveřním křídlem a bočními díly
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Montáž: Samonosná montáž
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15 STB = ÖW/2+239 LD = ÖW+2 STB = ÖW/2+239 15
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2FB = ÖW/2+40

LB = světlá konstrukční šířka | STB = šířka bočního dílu | LD = světlý průchod | FB = šířka křídla | ÖW = šířka otevření | DH = průchozí výška

S kOVÁNÍm PRO iSO A mONO SkLO

Výkres č. 70485-ep51

Montáž: Montáž do stěny
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Automatický pohon posuvných dveří Slimdrive SL-BO, AWO v Kolíně nad Rýnem (fotografie: Lothar Wels / GEZE GmbH)

Automatický pohon posuvných dveří Slimdrive SL-BO (fotografie: Robert Sprang / GEZE GmbH)
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Slimdrive SL-RD

cHARAktERiStikA VÝROBkU

  Průběžné podlahové vedení a těsnění s tepelnou odolností zajišťují kouřotěsnou odolnost dveří

  Integrovaná kouřová spínací centrála, jejíž signál samočinně zavře dveře v případě požáru

  Pohon na stejnosměrný proud s klidným chodem a nízkým opotřebením s výškou jen 7 cm

  Lze propojit pomocí sběrnice CAN a integrovat do technologie systémů správy budov

  Nezávislá detekce a protokolování

  Volně parametrizovatelné vstupy a výstupy pro různé funkce

  Integrovaný akumulátor pro nouzové otevření v případě bezpečnostně relevantních chyb, jako např. výpadek 

napájení

  Samočisticí pojezdový vozík snižuje potřebu údržby

  Volitelně jsou dostupné různé mechanické a elektrické zámky

OBLASti POUŽitÍ

  Systémy dvoukřídlých posuvných dveří

  Vnitřní a venkovní dveře s maximálními požadavky na ochranu proti kouři

  Skleněné fasády s nejvyššími nároky na design

  Jsou možné šířky otevření od 900 do 3000 mm

  Hmotnosti dveřního křídla do 120 kg/křídlo

  Vhodné profilové systémy jsou jemně orámované profilové systémy s ISO sklem a mono sklem

Automatický systém lineárních  
posuvných dveří pro kouřotěsné dveře
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Andels Hotel, Berlín, Německo (fotografie: Stefan Dauth)

ZOM2, Klinika Düsseldorf, Německo (fotografie: Lothar Wels / GEZE GmbH)
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Dvoukřídlý dveřní systém

LB
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FB = ÖW/2 + 30,5

FB = šířka křídla | LB = světlá šířka průchodu | ÖW = šířka otevření | DH = průchozí výška

S kOVÁNÍm PRO iSO A mONO SkLO

Výkres č. 70484-ep39

Čtyřkřídlý dveřní systém
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Slimdrive SF

cHARAktERiStikA VÝROBkU

  Pohon na stejnosměrný proud s klidným chodem a nízkým opotřebením s výškou jen 7 cm

  Lze propojit pomocí sběrnice CAN a integrovat do technologie systémů správy budov

  Nezávislá detekce a protokolování

  Volně parametrizovatelné vstupy a výstupy pro různé funkce

  Integrovaný akumulátor pro nouzové otevření a zavření při výpadku napájení

  Elektrické zámky integrovány

OBLASti POUŽitÍ

  Systémy čtyřkřídlých posuvných dveří

  V případě stísněných prostorových poměrů s malou světlou šířkou otevření nebo s omezeným místem pro otevře-

ní dveří

  Interiérové a venkovní dveře s vysokou frekvencí průchodů

  Jsou možné šířky otevření od 900 do 2000 mm

  Hmotnosti dveřního křídla do 40 kg/křídlo

  Vhodné profilové systémy jsou jemně orámované profilové systémy s ISO sklem a mono sklem

Automatický systém skládacích posuvných dveří pro použití ve 
stísněných prostorech
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tEcHNickÉ ÚDAJE

SF SF-FR

Pro jednokřídlé dveřní systémy - -

Pro dvoukřídlé dveřní systémy - -

Pro čtyřkřídlé dveřní systémy ● ●

Výška 70 mm

Hloubka 282 mm

Hmotnost křídla (max.) čtyřkřídlé 40 kg

Šířka otevření čtyřkřídlé 900 do 2000 mm

Teplotní rozsah -15 až 50 °C

Druh krytí IP20

Odpojení od sítě Hlavní spínač v pohonu

Rychlost otvírání (max.) 0,8 m/s

Rychlost zavírání (max.) 0,8 m/s

Doba otevření 0 až 60 S

Otvírací a zavírací síla nastavitelná (max.) 150 N

Automatické přizpůsobení na provoz procházejících ● ●

Automatický reverzní chod při rozpoznání překážky ● ●

Omezené otevření (lékárna) ● ●

Funkce propusti ● -

Funkce závětří ● -

Automatické otevření při výpadku napájení nastavitelná standardní

Automatické zavření při výpadku napájení nastavitelná není k dispozici

Funkce při výpadku napájení nastavitelná na 30 min. / 30 cyklů otevření

Automatické otevření při výskytu poruchy není k dispozici standardní

Povolení DIN 18650
EN 16005

DIN EN ISO 13849: Performance Level D

● = ano | - = není dostupné
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tEcHNickÉ ÚDAJE

SF SF-FR

tRANSFORmÁtOR Kruhové jádro se zabezpečením a hlavním spínačem

Napětí 230 V

Frekvence 50 Hz

Jmenovitý výkon 140 W

POJEZDOVÝ VOZÍk 

ŘÍDicÍ  JEDNOtkA DCU1-NT DCU1-2M-NT

s pamětí chyb ● ●

s pamětí pro statistické údaje ● ●

Možná aktualizace softwaru ● ●

Rozhraní sběrnice, volitelné ● ●

Přípojka pro požární signalizační zařízení ● ●

Napájecí díl pro periférii ● ●

programovatelné vstupy 3 kusy

programovatelné výstupy 2 kusy

AkUmULÁtOR NiCd, 24 V, 700 mAh

mOtOR Motor převodovky Dvojitý motor převodovky

Točivý moment 400 Ncm

● = ano

kOmPONENtY POHONU

1 = transformátor | 2 = akumulátor | 3 = řídicí jednotka | 4 = motor

1
2

3
4
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Kulturhotel Fürst Pückler, Bad Muskau, Německo (fotografie: Stefan Dauth)

VARiANtY kOVÁNÍ

Kování dveří SF

Jemně orámované ISO sklo ●

Jemně orámované MONO sklo ●

GCprofile Therm, energeticky účinný profilový systém s jemným 
rámečkem

-

Upínací profil skla ESG -

Celoskleněný systém (GGS) -

Integrovaný celoskleněný systém (IGG) -

Rámové posuvné křídlo (na straně stavby) -

Dřevěné křídlo (na straně stavby) -

 ● = ano | - = není dostupné
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1 2

1 = následné křídlo | 2 = poháněné křídlo

70
D

H

G
H

AL

GB

ÖW

AL = délka pohonu | DH = průchozí výška | GB = šířka skla | GH = výška skla | ÖW = šířka otevření

VÝPOČEt DÉLkY POHONU AL V mm*

Slimdrive SF

Šířka otevření (ÖW) Délka pohonu (AL)

Čtyřkřídlé 900 – 2000* ÖW + 334

* minimální konstrukční délka kompletního zařízení s profilovým systémem ISO skla

U p o z o r n ě n í :

Šířky otevření posuvných dveří pro únikové cesty < 1000 mm jsou povoleny pouze ve výjimečných případech.
U vnějších zařízení se zásadně používá průběžné podlahové vedení.
Pro interiér se doporučuje používat průběžné podlahové vedení od 1400 mm.
Minimální šířky otevření se řídí požadavky stavebního práva.

VÝPOČEt kŘÍDLA A ROZmĚRU SkLA V mm

Slimdrive SF

Křídlo pohonu Šířka skla = ÖW / 4 + 10,5

Následné křídlo Šířka skla = ÖW / 4 + 1,5

Výška skla DH – 82

Tloušťka ISO skla 22

Tloušťka skla jednovrstvé tvrzené skla/vrstvené  
bezpečnostní sklo

10

  U p o z o r n ě n í :   max. poměr křídla šířky k výšce 1:4
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Dveřní systém s dveřním křídlem

LD = ÖW+244

122 ÖW 122

45 25 32 82 30 8

FFB = ÖW/4+41,5 AFB = ÖW/4+51,5

45

84

Čtyřkřídlý dveřní systém

S kOVÁNÍm PRO iSO A mONO SkLO

Výkres č. 70497-ep01 + 70497-ep02

LD = světlý průchod | ÖW = šířka otevření | FFB = šířka následného křídla | AFB = šířka poháněného křídla | DH = průchozí výška
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Slimdrive SL-T30

Automatický pohon posuvných dveří pro požární dveře s 
třídou odolností T30

cHARAktERiStikA VÝROBkU

 Pohon s velmi klidným chodem a nízkým opotřebením s výškou pouhých 7 cm

 Nezávislá detekce chyb a protokolování

 Volitelně jsou dostupné různé mechanické a elektrické zámky

OBLASti POUŽitÍ

  Systémy jednokřídlých a dvoukřídlých posuvných dveří

  Hmotnosti dveřního křídla do 120 kg/křídlo

  Jsou možné šířky otevření od 900 do 2500 mm
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Slimdrive SLV

Automatický systém posuvných dveří k použití 
na šikmých fasádách nebo rozích

cHARAktERiStikA VÝROBkU

  Produkt se projektuje a vyrábí podle specifik každého objektu

  Pohon na stejnosměrný proud s klidným chodem a nízkým opotřebením s výškou jen 7 cm

  Úhly kolejnice pohonu od 90° do 270°

  Lze propojit pomocí sběrnice CAN a integrovat do technologie systémů správy budov

  Nezávislá detekce a protokolování

  Volně parametrizovatelné vstupy a výstupy pro různé funkce

  Integrovaný akumulátor pro nouzové otevření a zavření při výpadku napájení

  Samočisticí pojezdový vozík snižuje potřebu údržby

  Volitelně jsou dostupné různé mechanické a elektrické zámky

OBLASti POUŽitÍ

  Systémy dvoukřídlých posuvných dveří

  Použití na šikmých fasádách nebo rozích

  Interiérové a venkovní dveře s vysokou frekvencí průchodů

  Fasády s úzkými sloupko-příčkovými konstrukcemi

  Skleněné fasády s nejvyššími nároky na design

  Jsou možné šířky otevření od 900 do 2500 mm

  Hmotnosti dveřního křídla do 120 kg/křídlo

  Vhodné profilové systémy jsou jemně orámované profilové systémy s ISO sklem a mono sklem

  Vhodné pro různé profilové systémy
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Automatický pohon posuvných dveří Slimdrive SLV (úhlové posuvné dveře), hotel Parador National del Saler, Valencia (fotografie: Pau Esculies / GEZE GmbH)

Hussler Global Office GmbH, Stuttgart, Německo (fotografie: Dirk Wilhelmy / GEZE GmbH)
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Slimdrive SL nakloněné

Automatický systém lineárních posuvných dveří k  
použití na šikmých skleněných fasádách

cHARAktERiStikA VÝROBkU

  Volně volitelný úhel sklonu do 20° (větší sklon na vyžádání)

  Průběžné podlahové vedení

  Pohon na stejnosměrný proud s klidným chodem a nízkým opotřebením s výškou jen 7 cm

  Integrovaný infračervený hlásič pohybu

  Lze propojit pomocí sběrnice CAN a integrovat do technologie systémů správy budov

  Nezávislá detekce a protokolování

  Možnosti nastavení pro všechny parametry pohybu dveří

  Volně parametrizovatelné vstupy a výstupy pro různé funkce

  Integrovaný akumulátor pro nouzové otevření v případě bezpečnostně relevantních chyb, jako např. výpadek 

napájení

  Samočisticí pojezdový vozík snižuje potřebu údržby

  Volitelně jsou dostupné různé mechanické a elektrické zámky

OBLASti POUŽitÍ

  Systémy dvoukřídlých posuvných dveří

  Použití v šikmých skleněných fasádách ve sloupko-příčkové konstrukci

  Interiérové a venkovní dveře s vysokou frekvencí průchodů

  Jsou možné šířky otevření do 2500 mm

  Hmotnosti dveřního křídla v závislosti na úhlu sklonu do 100 kg/křídlo

  Vhodné profilové systémy jsou jemně orámované profilové systémy s ISO sklem a mono sklem
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Vila Soravia, Millstatt, Korutany, Rakousko (fotografie: Helmut Kolaric)

Vila Soravia, Millstatt, Korutany, Rakousko (fotografie: Helmut Kolaric)





Pro jistotu je nutné učinit zvláštní opatření. S redundantními 
posuvnými dveřmi firmy GEZE pro únikové a záchranné cesty 
budete v případě nebezpečí maximálně dobře připraveni. V 
závislosti na tom, zda úniková cesta vede jen jedním nebo 
oběma směry jako např. ve veřejných budovách, máme to 
správné řešení. Díky inteligentnímu ovládání a zařízení pro 
nouzové otevření se na naše automatické posuvné dveře 
můžete spolehnout i při výpadku napájení.

POSUVNÉ DVEŘE

Speciální 
funkce pro 
únikové a  
záchranné 
cesty
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FR-LL

Sparkasse, Ulm, Německo (fotografie: Nikolaus Grünwald)

OBLASti POUŽitÍ

  Použití v řadě výrobků Slimdrive, ECdrive und Powerdrive

 Pro oblasti, v nichž se má delší dobu používat provozní režim jednosměrný provoz

  Obzvláště v bankách, divadlech a vysokých školách

cHARAktERiStikA VÝROBkU

 Varianta FR-LL s typovou zkouškou

  Větší bezpečnost proti neoprávněnému otevření dveří zvenku

 Permanentně monitorované zamykání proti poruchám

  Zamknutí lze provést i pomocí inteligentního ovládání zamykání v noci

Redundantní posuvné dveře pro únikové a záchranné cesty s
funkcí zamknutí jednosměrného provozu (one way)
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FR-DUO

Kavárna Luitpold, Mnichov, Německo (fotografie: Robert Sprang)

Redundantní posuvné dveře pro únikové a záchranné cesty
v obou směrech

OBLASti POUŽitÍ

  Použití v řadě výrobků Slimdrive, ECdrive und Powerdrive

 Pro speciální oblasti ve veřejných budovách, v nichž je k úniku zapotřebí obou směrů

  Obzvláště v kancelářských budovách, na letištích a nádražích

cHARAktERiStikA VÝROBkU

 Varianta automatických posuvných dveří s typovou zkouškou FR-DUO

 S oboustranně monitorovanými hlásiči pohybu
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FR-RWS

Letiště, Köln-Bonn, Německo (fotografie: Martin Jakob)

Redundantní posuvné dveře pro zamknuté
únikové a záchranné cesty

OBLASti POUŽitÍ

  Použití v řadě výrobků Slimdrive, ECdrive und Powerdrive

  Obzvláště na letištích, nádražích a v domovech pro seniory a sanatoriích

cHARAktERiStikA VÝROBkU

 Nastavení lze provést pomocí inteligentního ovládání a monitorovaným zamykáním

 Průchod je poté možný pouze na vyžádání

 V případě výpadku napájení nebo jiných poruch dveře spolehlivě uvolní únikovou cestu

 Dodatečné monitorované zamykání proti výskytu poruch a redundantní tlačítko nouzového otevření
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Posuvné dveře podle CO48 
(Francie)

Grottes de Lascaux, Francie (fotografie: Jean-Luc Kokel)

Posuvné dveře pro únikové a záchranné dveře
podle CO48

OBLASti POUŽitÍ

  Použití v řadě výrobků Slimdrive, ECdrive und Powerdrive

  Speciální varianta pro použití ve Francii a jiných oblastech, v nichž je toto řešení uznáno.

cHARAktERiStikA VÝROBkU

 Jednorázové otevření dveří při výpadku napájení pomocí nainstalovaného gumového lana





Bezbariérové toalety a funkce zádvěří fungují s automatickými 
systémy posuvných dveří, ale  k provozu je  zapotřebí speciál-
ních řešení. Bezbariérové toalety musí být pohodlné a vyba-
veny zcela spolehlivými obslužnými prvky a například 
disponovat speciálními tlačítky nouzového otevření. U zařízení 
zádvěří je naproti tomu potřeba radarových pohybových hlá-
sičů pro rozpoznání směru. Je jedno, pro které zařízení se roz-
hodnete – nabízíme vám vždy vhodné automatické posuvné 
dveře, které budou odpovídat vašim požadavkům.

POSUVNÉ DVEŘE

Řešení a 
funkce
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Bezbariérová toaleta

Bezbariérová toaleta se musí zařídit tak, aby lidé s nejrůznějšími postiženími mohli sanitární zařízení použít, aniž by 
potřebovali cizí pomoc. Pohony posuvných dveří GEZE nabízejí i zde nevyhnutelnou pomoc a zaručují vysoký komfort. 

POPiS FUNkcE

Po stisknutí velkoplošného tlačítka na vnější straně toalety se dveře automaticky otevřou a po uplynutí nastavitelné doby 
otevření se samočinně zavřou. Stisknutím tlačítka v místnosti s WC se zařízení přepne do provozního režimu jednosměrný 
provoz, tím vnější tlačítko již nemůže dveře otevřít. Navíc se aktivují svítidla a signalizují, že je toaleta obsazená. Pohon 
podrží dveře motorickou silou v zavřené poloze. Opětovným stisknutím „vnitřního tlačítka“ se provozní režim přepne zpět 
na automatický provoz. Indikátory OBSAZENO zhasnou. Dveře se otevřou a „vnější tlačítko“ se opět uvolní.
Pokud je systém zamknutý více než 30 minut, pomocí dodatečného externího impulzního čidla (klakson/světlo) je možné 
spustit WC alarm. Tato signalizace se dá zobrazit i v centrále (vrátnice). Volitelně lze provést výstup hlášení jako bezpoten-
ciálového kontaktu u systému pro zavolání sestry. Při výpadku napájení lze dveře kdykoliv otevřít pomocí tlačítka nou-
zového otevření. Světelné závěsy monitorují průchozí prostor uvnitř a venku (dva kusy), jakož i dráhu posuvných dveří ve 
směru „otevření“.

1

2

61

2

3

4

5

78

1 = velkoplošné tlačítko (vnitřní a vnější) | 2 = světelná kontrolka „obsazeno“ | 3 = nouzový vypínač (doporučení ohledně instalační výšky: 1600 mm) | 4 = aktivní 
infračervený hlásič | 5 = lankový spínač nouzového volání | 6 = programový přepínače s klíčovým přepínačem | 7 = křídlo posuvných dveří ISO/ESG s jemným 
rámem se satinovanou fólií, zajistí zákazník, alternativně dřevěné křídlo | 8 = boční díl
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Zařízení s funkcí závětří

Zařízení s funkcí závětří se používají, aby se zabránilo průvanu a snížila výměna tepla. Mělo by se upřednostňovat, aby byly 
otevřeny pouze jedny dveře.

Radarové pohybové hlásiče rozpoznávající směr pohybu aktivují dveře pouze tehdy, pokud se k nim pohybují osoby. Za 
osobou se tím dveře zavřou dříve. U dveřních zařízení pro únikové a záchranné cesty je pro každé dveře předepsán vlastní 
programový přepínač.
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Příklad kombinace 4

šedá = oblast snímání





Bez kování dveří to nejde … Aby se automatické posuvné dveře 
mohly bez problémů otvírat a zavírat, musí být vybaveny vhod-
nými systémy posuvného kování. Kování si naplánujte zcela 
podle svých přání a požadavků - podle vzhledu, funkce a spe-
ciálních potřeb. Nabídka výrobků GEZE vám splní ve věcech 
kování dveří různé požadavky: například energeticky účinné 
systémy posuvných dveří, celoskleněné systémy, dveře se 
zaměřením na hygienu nebo různé materiály.

POSUVNÉ DVEŘE

Systém  
posuvného 
kování
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Varianty kování

FiRmA GEZE VÁm NABÍZÍ  NÁSLEDUJÍcÍ  VARiANtY kOVÁNÍ PRO SYStÉmY POSUVNÝcH DVEŘÍ:

JEmNĚ ORÁmOVANÉ iSO SkLO

Opticky poutavá dveřní křídla s velmi úzkým hliníkovým rámem. Zkombinujete výhody rámu (např. těsnění) s nenápadným 
designem.

JEmNĚ ORÁmOVANÉ mONO SkLO

Stejný rám jako u varianty ISO, avšak s jedním skleněným panelem z jednovrstvého kaleného skla 10 mm nebo vrstveného 
bezpečnostního skla
VSG = lepené bezpečnostní sklo (vrstvené bezpečnostní sklo)
ESG = kalené bezpečnostní sklo (jednovrstvé tvrzené sklo)

GcPROFiLE tHERm

Energeticky účinný profilový systém s jemným rámečkem, v provedení filigránského vzhledu. V případech, kdy se klade 
zvláštní důraz na vysokou energetickou efektivitu, tj. pokud možno co nejnižší ztrátu tepla v zimě nebo chladu v létě. 
Tento profilový systém se kromě toho používá, pokud se kladou zvýšené požadavky na těsnost systému posuvných dveří. 
Obzvláště je vhodný pro venkovní dveře, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům, a vnitřní dveře, které musí odpovídat 
vysokým požadavkům na zvukovou izolaci.

UPÍNAcÍ PROFiL SkLA ESG

Profilový systém pro upnutí jednovrstvého tvrzeného skla ESG 10 mm nebo 12 mm. Skleněná tabule se upevní v horní 
oblasti. Dodatečné hliníkové profily po stranách a na podlaze zajišťují těsnost, podlahové vedení a kompatibilitu podle 
DIN 18650.

cELOSkLENĚNÝ SYStÉm (GGS)

Bodově vsazená designová kování pro celoskleněné konstrukce poskytují maximální transparentnost. Všechna viditelná 
kování dveří se vyrábí z masivní ušlechtilé oceli.

iNtEGROVANÝ cELOSkLENĚNÝ SYStÉm (iGG)

Profily a systém kování jsou integrovány mezi skleněné panely tak, aby nebyly vidět - bez rozšiřujících nebo viditelných 
částí na povrchu skla.

RÁmOVÉ POSUVNÉ kŘÍDLO (NA StRANĚ StAVBY)

Pohon lze kombinovat s dveřními křídly z nejrůznějších i tepelně oddělených systémů rámového profilu. 

DŘEVĚNÉ kŘÍDLO (NA StRANĚ StAVBY)

Pohon lze kombinovat s dveřními křídly (dodávka stavby) z nejrůznějších materiálů, např. dřeva.

HERmEtickÉ kŘÍDLO

Použití v oblastech se zvýšenými požadavky na hygienu, více informací viz GEZE Hygienic Doors na naší webové stránce.
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Upínací profil skla ESG

Jemně orámované ISO sklo Jemně orámované MONO sklo

Rámové posuvné křídlo (na straně stavby) Dřevěné křídlo (na straně stavby)

Integrovaný celoskleněný systém (IGG)Celoskleněný systém (GGS)

Hermetické křídlo

VARiANtY kOVÁNÍ
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Jemně orámované ISO sklo ● ● ● ● ● ● ● ●

Jemně orámované MONO sklo ● ● - ● - ● - ●

GCprofile Therm, energeticky účinný profilový systém s jemným 
rámečkem

● - - - - - - -

Upínací profil skla ESG ● ● - ● - - - -

Celoskleněný systém (GGS) - ● - - - - - -

Integrovaný celoskleněný systém (IGG) - ● - - ● - - -

Rámové posuvné křídlo (na straně stavby) ● ● - ● - - - -

Dřevěné křídlo (na straně stavby) ● ● - ● - - - -

Hermetické křídlo - - - ● - - - -

● = ano | - = není dostupné

GCprofile Therm





K obsluze automatických posuvných dveří budete samozřejmě 
potřebovat spínač pro obsluhu. Informujte se prostřednictvím 
naší rozsáhlé nabídky o pohodlných programových přepína-
čích, kterými lze nastavit různé provozní režimy. Kromě toho 
zde najdete vše, co budete potřebovat k ovládání, ať už při 
automatickém nebo manuálním provozu. V neposlední řadě 
vám představíme naše četné možnosti zamykání.

POSUVNÉ DVEŘE

Příslušenství
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Obsluha automatických  
posuvných dveří

PROGRAmOV Ý PŘEPÍNAČ PRO VOLBU PROVOZNÍHO REŽimU AUtOmAtickÝcH POSUVNÝcH 
DVEŘÍ

GEZE nabízí programové přepínače pro nejrůznější individuální nároky. Spínače je možné osadit univerzálně – montáž na 
omítku nebo montáž pod omítku. Nabízejí se následující spínače:

DiSPLEJOVÝ PROGRAmOVAcÍ PŘEPÍNAČ (DPS)

tLAČÍtkOVÝ PROGRAmOVÝ PŘEPÍNAČ (tPS)

mEcHANickÝ PROGRAmOVÝ PŘEPÍNAČ mPS

Displejový programovací přepínač (DPS) Tlačítkový programový přepínač (TPS) Mechanický programový přepínač MPS

ZABEZPEČENÍ PROGRAmOVÝcH PŘEPÍNAČŮ

Automatické posuvné dveře na únikových a záchranných cestách musí být zajištěny proti obsluze neoprávněnými oso-
bami. Mechanické programové přepínače (MPS) jsou k dostání i v uzamykatelném provedení. Displejové programové pře-
pínače (DPS) a tlačítkový programový přepínač (TPS) lze kombinovat s klíčovým přepínačem. Alternativně lze programový 
přepínač i zajistit pomocí kódu.

Lze nastavit následující provozní režim:

   „Trvale otevřené“: Dveře se pohybují do polohy OTEV. a zůstanou otevřené. Hlásič pohybu, příp. tlačítko otevírání jsou 
deaktivovány.

   „Noc“: Hlásiče pohybu se spínají neaktivně, dveře se zavřou. Volitelné: Dveřní křídla se elektricky zamknou, aby se 
zabránilo násilnému odsunutí.

   „Jednosměrný provoz“ (one-way): Dveře se otevřou a zavřou pouze tehdy, pokud nějaká osoba jde zevnitř ven.  
Vnější hlásič pohybu je neaktivní, vnitřní hlásič pohybu se spíná aktivně.

   „Automatický provoz“: Dveře se otevřou, pokud se pomocí hlásičů pohybu nebo tlačítek zrealizuje jejich ovládání, a 
znovu se zavřou po určité, individuálně nastavitelné době. Bezpečnostní senzorika zabezpečuje jízdní dráhu křídel. 
Nachází-li se osoba v prostoru otvírání, dveře se nezavřou. 

  „Redukovaná šířka otevření“: Dveře otevřou jen část možné šířky otevření (lze nastavit). U únikových dveří musí být 
redukovaná šířka otevření minimálně tak velká, jak je předepsaná šířka únikových dveří. Redukovaná šířka otevření 
nesmí být menší než 30 % šířky otevření. 

  „VYPNUTO“: Pohon a snímače jsou odpojeny, dveřní křídla lze manuálně přesunovat.
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Ovládání automatické

SPOLEHLiVÉ OVLÁDÁNÍ SE SNÍmAČi GEZE

kOmBiNOVANÝ HLÁSiČ 

Kombinované hlásiče jsou radarové pohybové hlásiče s infračerveným světelným závěsem. Ovládání a zabezpečení jsou 
integrovány do snímače, takže se snižuje rozsah montáže. Individuální možnosti upevnění prostřednictvím montáže na 
stěnu, do stropu nebo integrovaná montáž do stropu nabízejí tvořivý prostor k uspořádání. Pomocí dálkového ovládání se 
docílí rychlé a jednoduché uvedení do provozu. Ovládání snímače probíhá spolehlivě na základě rozpoznání směru a odstí-
nění okolního provozu. Pomalé pohyby lze rozpoznat díky funkci „Slow Motion Detection“. Bezpečnostní pole lze indivi-
duálně konfigurovat. Kombinované hlásiče pro únikové a záchranné cesty nabízejí maximální bezpečnost díky integrova-
nému self-monitoringu.

RADAROV Ý POHYBOVÝ HLÁSiČ

Radarové pohybové hlásiče snímají předměty, které se pohybují v radarovém poli. Všechny pohyby v oblasti záření způ-
sobují časově přesunutou reflexi, která se předává dále jako signál otevření dveří. Předprogramované komfortní nastavení 
radarových pohybových hlásičů GEZE zajistí rychlé uvedení do provozu. Automatickou konfiguraci lze provádět pomocí 
tlačítek nebo dálkového ovládání. Spolehlivé snímání se realizuje v jasně ohraničeném radarovém poli. Detekcí směru 
pohybu osob lze šetřit energii. Nechtěnému otevření dveří se zamezí tím, že příčný provoz lze odclonit.

Kombinovaný hlásič GC 365Kombinovaný hlásič GC 363 Radarový pohybový hlásič GC 304
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Ovládání manuální

tLAČÍtkO

Tlačítka pro bezkabelové ovládání dveří - spolehlivě, komfortně a bezpečně stlačením tlačítka.

kAPAcitNÍ LED SENZOROVÉ tLAČÍtkO

Designové a robustní LED senzorové tlačítko umožňuj intuitivní a jednoduchou obsluhu. Pro ovládání je třeba jen malé 
úsilí – stačí se jemně dotknout tlačítka. Dá se použít v interiéru a exteriéru, LED senzorové tlačítko lze dobře rozpoznat i 
ve tmě pomocí modrého LED osvětlení. Snímač je mimo jiné vybaven hmatovým nápisem v Braillově písmu. Akustický a 
optický signál signalizuje ovládání pomocí tlačítka. Tlačítko je vodotěsné, nárazuvzdorné a odolné proti vandalismu. Proto 
je velmi vhodné i pro exteriér nebo pro montáž do podlahy. 

BEZkONtAktNÍ tLAČÍtkO

Dveře se otevřou bez dotyku: Pomocí GC 306 lze jistě a pohodlně aktivovat vnitřní dveře bez potřeby dotyku. Takto se 
snímač postará například o bezbakteriový přístup na WC zařízení, jakož i sterilní podmínky v hotelových kuchyních, na 
plovárnách a v ambulancích. Impulzní čidlo se instaluje ve výšce dosahu ruky a precizně rozpozná osoby a objekty – 
nezávisle na směru pohybu, jak v bezprostřední blízkosti jen 10 cm, tak i ve vzdálenosti 50 cm. Rozdílné rozsahy snímání 
lze optimálně přizpůsobit stávajícím okolním podmínkám a potřebám skupin uživatelů. Bezkontaktní senzorika poskytuje 
maximální komfort při ovládání - přiblížení stačí na to, aby se aktivovalo automatické otevření - a výhody absolutní hygi-
eny. Optimální konstrukce systému umožňuje jednoduchou a časově nenáročnou montáž do krabice pod omítku.

RÁDiOVÉ OVLÁDÁNÍ

Rádiové vysílače jsou určeny pro bezkabelové ovládání dveří a oken jako vícekanálové řešení. Pro každý přídavný kanál lze 
stisknutím tlačítka zapnout další elektrické koncové zařízení nebo funkci. Díky minimálním rozměrům rádiových modulů 
se rádiové vysílače dají bez problémů integrovat do pohonu nebo krabice pod omítku. Dají se připojit i přímo do velkoploš-
ného tlačítka a bezkabelově namontovat např. na sklo.

Tlačítko LED senzorové tlačítko Bezdotykové tlačítko GC 306
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Ovládání manuální

Rádiové ovládání Ploché tlačítko z plastu Velkoplošné tlačítko z ušlechtilé oceli IP65

Klíčový přepínač a displejový programový přepíanč + Slimdrive SL-FR (fotografie: Dirk Wilhelmy / GEZE GmbH)
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Zabezpečení, elektronické

AktiVNÍ iNFRAČERVENÝ HLÁSiČ

Světelné závěsy GEZE slouží k zabezpečení sloupků, hlavních a vedlejších zavíracích hran v interiéru a exteriéru. Světelné 
závěsy mají neviditelné a bezkontaktně působící ochranné zařízení. Pomocí ostře ohraničeného a co do velikosti flexibilně 
nastavitelného pole je přesné snímání možné. Individuální použití umožňuje nasazení světelných závěsů jako zajišťova-
cího senzoru nebo vysílače impulsů pro otvírání.

Aktivní infračervený hlásič GC 339 Aktivní infračervený hlásič GC 341
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Zabezpečení, mechanické

OcHRANNÉ kŘÍDLO

Na únikových a záchranných cestách se použijí ochranná křídla, pokud nelze zabezpečit vedlejší zavírací hrany pomocí 
světelných závěsů. Automatické posuvné dveře na únikových a záchranných cestách se musí dát kdykoliv otevřít.

BEZPEČNOStNÍ kŘÍDLO

K zabezpečení dutin za automatickými posuvnými dveřmi v sloupko-příčkové konstrukci se použijí bezpečnostní křídla.

Ochranné křídlo

DH = průchozí výška

Bezpečnostní křídlo

D
H

Ochranné křídlo
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Zamykání

HÁkOVÝ ZÁmEk SE ZÁPADkOU LOck m

Lock M je manuální zámek s hákovou západkou pro systémy posuvných dveří Slimdrive SL NT a ECdrive T2. Kvalitní zamy-
kání je skrytě integrováno do svislého profilu dveřních křídel a zabezpečuje rychlé a spolehlivé zamknutí a odemknutí 
dveří. Dveře lze pomocí klíče ve výšce obsluhy zevnitř a/nebo zvenku odemknout a zamknout. Zámek je vybaven profilovou 
cylindrickou vložkou s klíči 3, 6 nebo 9 s konstrukční délkou 32 mm (16/16). Při používání běžných konstrukčních délek  
60 mm (30/30 profilová dvojitá cylindrická půlvložka zámku) nebo 40 mm (30/10 poloviční válcová vložka zámku) vznikají 
na základě přečnívající cylindrické vložky nebezpečná místa, která způsobují omezení šířky otevření. Profilová cylindrická 
vložka může přečnívat bez omezení, pokud není na vnitřní straně ochranné křídlo. Volitelně nabízí firma GEZE posuvnou 
rozetu pro klasickou uzamykací cylindrickou vložku pro montáž na stranu pohonu/vnitřní stranu. Vysoce zatížitelný zámek 
Lock M poskytuje optimální ochranu proti vandalizmu a neoprávněnému přístupu. 

HÁkOV Ý ZÁmEk SE ZÁPADkOU LOck A

Lock A je automatický zámek s hákovou západkou pro systémy posuvných dveří Slimdrive SL NT a ECdrive T2.  
Vysoce kvalitní jednobodové nebo dvoubodové uzamykací systémy zabezpečí rychlé a spolehlivé zamknutí a odemknutí 
dveří. Blokovací motor je skrytě integrován do svislého profilu dveřního křídla. Jednoduchá parametrizace a snadné řízení 
pomocí ovládání posuvných dveří. Díky ručnímu nouzovému odblokování je kdykoliv během výpadku napájení možné 
otevřít dveře z vnitřní strany.

Hákový zámek se západkou Lock M Instalován hákový zámek se západkou Lock M
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Hákový zámek se západkou Lock A Nainstalován hákový zámek se západkou Lock A

Systém posuvných dveří GEZE Slimdrive SL NT-FR, Grosspetertower Curych (fotografie: Lorenz Frey / GEZE GmbH)
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BLOkOVÁNÍ OZUBENÉHO ŘEmENE

Tento elektromagnetický bistabilní zámek se postará o více bezpečnosti, protože i bez proudu zůstane zamknutý. Kdykoliv 
je možné manuální nouzové odblokování. Charakteristické pro toto zamykání je permanentní monitorování prostřednic-
tvím řídicí jednotky. Volitelně lze zaintegrovat až dva kontakty pro externí použití (např. poplašná zařízení). Prostřednic-
tvím libovolného umístění v pohonu lze zámek ozubeného řemene nejen jednoduše namontovat, ale umožní i zvláštní 
funkce zamykání, jako např. zablokované otevření posuvných dveří lékárny.

PODLAHOV Ý ZÁmEk

Pomocí podlahového zámku lze dveřní křídla jednoduchým způsobem zamknout na podlaze pomocí jemně orámovaného 
ISO profilového systému. Pro podlahové zámky lze použít běžné profilové cylindrické vložky. Tím je možné toto řešení 
i optimálně integrovat do všech zařízení. Obsluha se tak provádí manuálně pomocí klíče, jednostranně zevnitř nebo 
oboustranně zevnitř i zvenku.

tYČOVÉ BLOkOVÁNÍ

Tyčové blokování zajistí zvýšenou bezpečnost a ochranu proti vloupání. Mnohonásobné zamykání– směrem nahoru a do 
podlahy– vytváří masivní odpor při pokusu o vloupání. Blokovací tyč je neviditelně integrována do profilového systému ISO 
s jemným rámečkem. Odemknutí lze provést elektricky, i mechanicky. Tyčové blokování lze používat v pohonech Slimdrive 
SL a Slimdrive SLT. Únikové a záchranné cesty lze zajistit i pomocí tyčového blokování.

Blokování ozubeného řemene Podlahový zámek

Tyčové blokování
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Servisní pomůcky

GEZEcONNEctS

Software GEZEconnects umožňuje bezdrátové spojení prostřednictvím signálu Bluetooth mezi počítačem a automatic-
kými dveřními systémy GEZE. Všechna nastavení dveřního systému lze provádět pohodlně pomocí intuitivního grafického 
povrchu, je možné je uložit, odeslat e-mailem a odevzdat ve formě protokolu programu ke zpracování textu. Diagnostické 
funkce zobrazují nejdůležitější parametry funkcí dveřního systému v reálném čase tak, aby se poruchy daly na první 
pohled rozeznat a odstranit. Všechna přednastavení lze hravě převzít pro další dveřní systémy.l Komfortní dokumentace 
protokolů o uvedení do provozu, údržbě a diagnostice, jakož i všechny statistické údaje lze kdykoliv jednoduše stáhnout. 
Ochrana pomocí hesla k blokování provozních parametrů a údajů o údržbě zaručí bezpečnost proti nepovolaným změnám.

SERViSNÍ tERmiNÁL St 220

Parametrizaci automatických dveřních systémů GEZE lze provádět mobilně, prakticky a nekomplikovaně pomocí servis-
ního terminálu ST 220. Komunikace a výměna údajů mezi servisním terminálem a pohonem dveří se provádí přes integro-
vané RS485 rozhraní. Velký osvětlený displej se dá díky zobrazení nezašifrovaného textu snadno obsluhovat. Pro údrž-
bové a diagnostické práce je servisní terminál vybaven funkcí výběru. Napájecí díl se provádí pomocí dveřního systému. 
Ochrana pomocí hesla k blokování provozních parametrů a údajů o údržbě zaručí bezpečnost proti nepovolaným změnám.

Servisní terminál ST 220

  U p o z o r n ě n í :   Změny parametrů na pohonech GEZE smí provádět podle DIN 18650/EN 16005 jen výrobcem (GEZE) autorizova-
ní odborníci.

B E W E G U N G  M I T  S Y S T E M

GEZEconnects I SOFTW ARE
zur kabellosen Verbindung von GEZE Automatischen Türsystemen und PCs über Bluetooth
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GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Str. 21-29
71229 Leonberg  
Germany

Telefon: +49 (0)7152-203-0
Telefax: +49 (0)7152-203-310

www.geze.com

Systemvoraussetzungen:

PC mit Windows XP
Intel oder 100% kompatiblen 
Prozessor
500 MB RAM
1,5 GHz
CD Laufwerk
Bluetooth Schnittstelle
150 MB freier Speicherplatz

TÜRTECHNIK

AUTOMATISCHE 
TÜRSYSTEME

RWA UND 
LÜFTUNGSTECHNIK

SICHERHEITSTECHNIK

GLASSYSTEME Id.Nr. 134995 · Version 090518 · Änderungen vorbehalten

GEZEconnects I SOFTW ARE
zur kabellosen Verbindung von GEZE Automatischen Türsystemen und PCs über Bluetooth

B E W E G U N G  M I T  S Y S T E M

GEZEconnects





Pro znázornění připojení ovládacích prvků a snímačů jsme pro 
vás vyhotovili kabelový plán. Listujte dále až k části „Referenční 
projekty“, pokud byste chtěli vidět, ve kterých inovativních 
budovách byly instalovány systémy posuvných dveří GEZE.

POSUVNÉ DVEŘE

Kabelový plán 
řídicích  
jednotek po-
suvných dveří
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Kabelový plán řídicích  
jednotek posuvných dveří

Podrobné informace o připojení ovládacích prvků a snímačů najdete ve schématu zapojení 160876 
(německé vydání).

HS NOT DPS

SCT

PS KA KI

*4)

*1)

*3)

*5)

KB BWA BWI  SIO
*4)

 SIO

SM APO NÖ SIS NVWF

*4) *4)

*2)

LS

Trans- 
formátor

HS Hlavní spínač (volit.)

NS Nouzový vypínač (volitelný)

DPS Displejový programový přepínač 

SCT Klíčový přepínač 

PS Programový přepínač

KA Ovládací prvek vnější (tlačítko)

KI Ovládací prvek vnitřní (tlačítko)

KB Ovládací prvek „oprávněné“

BWI/BWA Hlásič pohybu (vnitřní/vnější)

SIO Bezpečnostní senzor „Otvírání“

SM Hlásič poruchy
Signálka nebo houkačka poruchy

APO Omezené otevření (lékárna) (možné pouze ve 
spojení se zámkem ozubeného řemenu)

NÖ nouzové otevření

SIS Světelný závěs s hlásičem pohybu KA nebo KI

WF Turniket, závětří

NV Nouzové zablokování

LS Světelná závora *6)

Průřez žil: 1 = NYM-J 3 x 1,5 mm² | 2 = I-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,6 mm | 
3 = I-Y(ST)Y 3 x 2 x 0,6 mm | Y = rozsah dodávky GEZE

Napájecí obvod
230 V/50 Hz

Jistič 10 A 
zajistí zákazník

Zvonek
(zajistí  
zákazník)

Vedení kabelů 

Přívod
(zajistí 
zákazník)

Speciální prvek 

  B e z p e č n o s t :   
 Pokládka kabelů podle VDE 0100 
 Pokládka kabelů, připojení a uvedení do provozu smí  

     provádět pouze autorizovaní odborníci. 
  V kombinaci s cizími výrobky nepřebírá firma GEZE žádnou 
záruku ani servis.

  U p o z o r n ě n í :   
1 Přívod kabelu přes boční desku nebo na levé straně přes pojezdovou kolejnici. Na ochranu kabelů zamezte ostrým hranám  nebo 
používejte ochranu hran. 
2 Délka kabelů max. 100 m 
3 Kabely signalizace nechte vyčnívat min. 5 m a napájecí obvody min. 2 m ze stěny 
4 Tlačítko (KI) není povoleno k použití na únikových a záchranných cestách 
5 Volitelně k připojení na řízení pro únikové a záchranné cesty, alternativně bez klíčového přepínače: Naprogramovat přístupový kód 
na displejovém programovém přepínači přes ST 220, příp. GEZEconnects 
6 Světelné závory nesmí být podle DIN 18650 / EN 16005 jako jediné zabezpečení v oblasti zavření.
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Slimdrive SL NT-FR se skleněnými křídly IGG (fotografie: Jürgen Pollak / GEZE GmbH)





Prohlédněte si výběr inovativních budov, které jsme vybavili 
našimi systémy automatických posuvných dveří. Rozmanité 
funkce a elegantní design přesvědčují zákazníky na celém 
světě: Ať už jde o luxusní hotel, vysoce moderní kliniku, repre-
zentativní domov pro seniory, renomované muzeum, elegantní 
administrativní budovu nebo velmi frekventované nádraží 
– výrobky a servis firmy GEZE pro automatické posuvné dveře 
jsou první volbou. Postaráme se o pohodlné a spolehlivé dveřní 
pohony.

POSUVNÉ DVEŘE

Referenční 
projekty
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Slimdrive SL-FR s bočními díly, Olgahospital / Frauenklinik, Stuttgart, Německo (fotografie: Jürgen Pollak)

 Slimdrive SL NT, hotel Schloss Elmau Retreat, Elmau, Německo (fotografie: Robert Sprang)
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 Slimdrive SL NT-FR, Grotte de Lascaux, Francie (fotografie: Jean-Luc Kokel)

 Slimdrive SL NT se závětřím, Augustinum, Stuttgart, Německo (fotografie: Dirk Wilhelmy)
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ECdrive T2 (fotografie: GEZE GmbH)

 Powerdrive PL-FR, Grosspetertower Zürich, Švýcarsko, (fotografie: Lorenz Frey pro GEZE GmbH)
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Powerdrive PL EI30, nádraží Curych Oerlikon, Švýcarsko (fotografie: Lorenz Frey pro GEZE GmbH)

ECdrive T2 (fotografie: GEZE GmbH)



Jsme společnost GEZE.

P r o  p ř í j e m n ě  o b y v a t e l n é  b u d o v y

Cílem společnosti GEZE je inovace, maximální kvalita a 

komplexní podpora v oblasti technologie budovy. Od 

prvního nápadu, přes projekt a operativní 

realizaci se sériovými výrobky až po systémová 

řešení na míru, individuální servis a údržbu. Nabízíme 

rozsáhlý sortiment výrobků z oblasti techniky dveří, 

oken a bezpečnostní techniky a jsme průkopníky v ob-

lasti digitálního zapojení do sítě automatizace budov.

GEZE GmbH

Reinhold-Vöster-Straße 21 – 29

71229 Leonberg

Německo

Telefon: +49 7152 203 0

Telefax: +49 7152 203 310

E-mail: info.de@geze.com

www.geze.com
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