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NINZ REVER

REVER TÖBBCÉLÚ EGYSZÁRNYÚ ACÉL AJTÓELEM METSZETRAJZ

A REVER ajtókat ajánljuk alagsorokba, technikai helyiségekbe, mellékhelyiségekbe és minden
olyan helyiségbe, ahol gazdaságos ajtó a követelmény. (pl. társasházak tároló helyiségei)

REVER TÖBBCÉLÚ EGYSZÁRNYÚ
ÉS KÉTSZÁRNYÚ ACÉL AJTÓELEM
Műszaki jellemzők:
» Felület: ajtószárnyon és tokon karcálló, na-

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

rancsbőr struktúrájú porszórt felületkezelés
RAL9010 színben raktáron lévő ajtóink esetében. Rendelésre: egyedi RAL színben is kérhető.
Betétszerkezet: papírrács
Ajtólap vastagság 40mm
Ajtó tömeg 15kg/m2
4 oldalon lemezfalcolt kialakítás
Jobbos/Balos (univerzális) nyitásirány
Zár: PZ zárszerkezettel és cilinderbetéttel (3db
kulccsal)
Biztonsági csapok az ajtólap élén a pántoldalon
Kilincs: Fekete műanyag rövidcímkés PZ kilincsgarnitúrával
Pánt: ajtólaponként 2db háromrészes pánttal
Tok: 4 oldalon körbefutó saroktok horganyzott
acéllemezből, az alsó tokrész igény esetén eltávolítható, rögzítés falazókarmokkal (dübelezve
vagy betonozva)

REVER TÖBBCÉLÚ KÉTSZÁRNYÚ ACÉL AJTÓELEM METSZETRAJZ

Gumitömítéssel a tokfalcban (tartozékként mellékelve).
További tokválaszték (csak rendelésre):
SPEED ÁTFOGÓ tok: utólag szerelhető átfogó tok
fix falvastagsággal, horganyzott acéllemezből
SAROKTOK+ELLENTOK: utólag szerelhető átfogó
tok állítható falvastagsággal, horganyzott acéllemezből

Raktári méretválaszték:
Falnyílás méret

Tok belméret

800 x 2100 mm

726 x 2060 mm

900 x 2100 mm

826 x 2060 mm

1000 x 2100 mm

926 x 2060 mm

1100 x 2100 mm

1026 x 2060 mm

1200 x 2100 mm

1126 x 2060 mm

További méretek rendelésre!
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NINZ UNIVER

UNIVER TÖBBCÉLÚ EGYSZÁRNYÚ ACÉL AJTÓELEM METSZETRAJZ

Az UNIVER ajtókat ajánljuk iskolákba, kórházakba,
stb. valamint minden olyan helyen, ahol igény az
erős igénybevételű, standard méretű ajtóelem.

UNIVER TÖBBCÉLÚ EGYSZÁRNYÚ
ÉS KÉTSZÁRNYÚ ACÉL AJTÓELEM
Műszaki jellemzők:
» Felület: ajtószárnyon és tokon karcálló, na-

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

rancsbőr struktúrájú porszórt felületkezelés
RAL9010 színben raktáron lévő ajtóink esetében. Rendelésre: egyedi RAL színben is kérhető.
Betétszerkezet: speciális hőszigetelt ásványgyapot betéttel
Ajtólap vastagság 50mm
Ajtó tömeg 23kg/m2
4 oldalon lemezfalcolt kialakítás
Jobbos/Balos (univerzális) nyitásirány
Zár: PZ zárszerkezettel és cilinderbetéttel (3db
kulccsal)
Biztonsági csapok az ajtólap élén a pántoldalon
Kilincs: Fekete műanyag rövidcímkés PZ kilincsgarnitúrával
Pánt: ajtólaponként 1db rugós pánt, és 1db
konstrukciós golyós csapágyas pánt függőleges irányú állítási lehetőséggel
Az ajtószárny betétszerkezetében merevítés a
pánikrúd és ajtócsukó utólagos rögzítéséhez
Azonosító tábla az ajtólap falcában elhelyezve.
Tok: 4 oldalon körbefutó saroktok horganyzott
acéllemezből, az alsó tokrész igény esetén eltávolítható, rögzítés falazókarmokkal (dübelezve
vagy betonozva)

UNIVER TÖBBCÉLÚ KÉTSZÁRNYÚ ACÉL AJTÓELEM METSZETRAJZ

Gumitömítéssel a tokfalcban (tartozékként mellékelve).

Raktári méretválaszték:
Falnyílás méret

Tok belméret

900 x 2100 mm

826 x 2060 mm

1000 x 2100 mm

926 x 2060 mm

További méretek rendelésre!
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UNIVER EI60 TŰZGÁTLÓ ÉS
EI60 SM TŰZ- ÉS FÜSTGÁTLÓ
EGYSZÁRNYÚ ÉS KÉTSZÁRNYÚ
ACÉL AJTÓELEM
(EN 1634-1 és EN 13501-2 szabvány szerint)

UNIVER EI90 TŰZGÁTLÓ EGYSZÁRNYÚ
ÉS KÉTSZÁRNYÚ ACÉL AJTÓELEM
(EN 1634-1 és EN 13501-2 szabvány szerint)

Műszaki jellemzők:
» Felület: ajtószárnyon és tokon karcálló, na-

Műszaki jellemzők:
» Felület: ajtószárnyon és tokon karcálló, na-

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

rancsbőr struktúrájú porszórt felületkezelés
RAL9010 színben raktáron lévő ajtóink esetében. Rendelésre: egyedi RAL színben is kérhető.
Betétszerkezet: speciális szigetelő betétszerkezettel
Ajtólap vastagság 60mm
Ajtó tömeg 36kg/m2
4 oldalon lemezfalcolt kialakítás
Jobbos/Balos (univerzális) nyitásirány
Zár: PZ zárszerkezettel és cilinderbetéttel (3db
kulccsal)
Biztonsági csapok az ajtólap élén a pántoldalon
Kilincs: Fekete műanyag, acél betétes, rövidcímkés PZ kilincsgarnitúrával
Pánt: ajtólaponként 1db rugós pánt, és 1db
konstrukciós golyós csapágyas pánt függőleges irányú állítási lehetőséggel
Az ajtószárny betétszerkezetében merevítés a
pánikrúd és ajtócsukó utólagos rögzítéséhez
Azonosító tábla az ajtólap falcában elhelyezve.
Tok: 4 oldalon körbefutó saroktok horganyzott
acéllemezből, az alsó tokrész igény esetén eltávolítható, rögzítés falazókarmokkal (dübelezve
vagy betonozva)

Tűzgátló gumitömítéssel a tokfalcban (tartozékként mellékelve).

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

rancsbőr struktúrájú porszórt felületkezelés
RAL9010 színben raktáron lévő ajtóink esetében. Rendelésre: egyedi RAL színben is kérhető.
Betétszerkezet: speciális szigetelő betétszerkezettel
Ajtólap vastagság 60mm
Ajtó tömeg 43kg/m2
4 oldalon lemezfalcolt kialakítás
Jobbos/Balos (univerzális) nyitásirány
Zár: PZ zárszerkezettel és cilinderbetéttel (3db
kulccsal)
Biztonsági csapok az ajtólap élén a pántoldalon
Kilincs: Fekete műanyag, acél betétes, rövidcímkés PZ kilincsgarnitúrával
Pánt: ajtólaponként 1db rugós pánt, és 1db
konstrukciós golyós csapágyas pánt függőleges irányú állítási lehetőséggel
Az ajtószárny betétszerkezetében merevítés a
pánikrúd és ajtócsukó utólagos rögzítéséhez
Azonosító tábla az ajtólap falcában elhelyezve.
Tok: 4 oldalon körbefutó saroktok horganyzott
acéllemezből, az alsó tokrész igény esetén eltávolítható, rögzítés falazókarmokkal (dübelezve
vagy betonozva)

Tűzgátló gumitömítéssel a tokfalcban (tartozékként mellékelve).
CSAK RENDELÉSRE!

Eloxált felületű külső szerelésű automata küszöb az EI60 SM tűz- és füstgátló acél ajtóelem
esetében (tartozékként mellékelve).

Raktári méretválaszték:
Falnyílás méret

Tok belméret

900 x 2100

826 x 2060 mm

1000 x 2100

926 x 2060 mm

1100 x 2100

1026 x 2060 mm

További méretek rendelésre!
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UNIVER TŰZGÁTLÓ EGYSZÁRNYÚ ACÉL AJTÓELEM METSZETRAJZ

UNIVER TŰZGÁTLÓ KÉTSZÁRNYÚ ACÉL AJTÓELEM METSZETRAJZ
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NINZ PROGET

PROGET TÖBBCÉLÚ EGYSZÁRNYÚ ACÉL AJTÓELEM METSZETRAJZ

A PROGET ajtókat ajánljuk metro állomásokba, További tokválaszték (csak rendelésre):
repülőterekre, ipari üzemekbe, stb., valamint minÁTFOGÓ tok: Utólag szerelhető átfogó tok horden olyan helyre, ahová a legjobb ajtó szükséges.
ganyzott acéllemezből, saroksoroló profilokkal
csomagolva, előfuratolt csavarhelyekkel, alsó
PROGET TÖBBCÉLÚ EGYSZÁRNYÚ
összekötő lemezzel

ÉS KÉTSZÁRNYÚ ACÉL AJTÓELEM

Műszaki jellemzők:
» Felület: ajtószárnyon és tokon karcálló, na-

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

BLOCK tok: Blokktok horganyzott acéllemezből, 3
részben szállítva a helyszínen történő összeszereléshez előkészítve (sarokelemekkel, csavarokkal, alsó összekötő lemezzel)

rancsbőr struktúrájú porszórt felületkezelés
SAROKTOK+ELLENTOK: Saroktok ellentokkal horRAL9010 színben raktáron lévő ajtóink esetéganyzott acéllemezből, 3 részben szállítva a helyben. Rendelésre: egyedi RAL színben is kérhető.
színen történő összeszereléshez előkészítve (saroBetétszerkezet: speciális hőszigetelt ásványkelemekkel, csavarokkal, alsó összekötő lemezzel),
gyapot betéttel
fix falvastagságú vagy állítható falvastagságú elAjtólap vastagság 60mm
lentokkal
Ajtó tömeg 29kg/m2
3 oldalon lemezfalcolt kialakítás, alul pedig sík
Raktári méretválaszték:
Balos és Jobbos (meghatározott) nyitásirány
Falnyílás méret
Tok belméret
Zár: PZ zárszerkezettel és cilinderbetéttel (3db
kulccsal)
900 x 2100
820 x 2060 mm
Biztonsági csapok az ajtólap élén a pántoldalon
1000 x 2100
920 x 2060 mm
Kilincs: Fekete műanyag, acél betétes, rövidcím1100 x 2100
1020 x 2060 mm
kés PZ kilincsgarnitúrával
Pánt: ajtólaponként 1db rugós pánt, és 1db
1200 x 2100
1120 x 2060 mm
konstrukciós golyós csapágyas pánt függőleTovábbi méretek rendelésre!
ges irányú állítási lehetőséggel
Az ajtószárny betétszerkezetében merevítés a
pánikrúd és ajtócsukó utólagos rögzítéséhez
Azonosító tábla az ajtólap falcában elhelyezve.
Tok: saroktok horganyzott acéllemezből, 3
részben szállítva a helyszínen történő összeszereléshez előkészítve (sarokelemekkel, csavarokkal, alsó összekötő lemezzel), rögzítés falazókarmokkal (dübelezve vagy betonozva)

PROGET TÖBBCÉLÚ KÉTSZÁRNYÚ ACÉL AJTÓELEM METSZETRAJZ

Gumitömítéssel a tokfalcban (tartozékként mellékelve).
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PROGET EI2 60 TŰZGÁTLÓ EGYSZÁRNYÚ
ÉS KÉTSZÁRNYÚ ACÉL AJTÓELEM

PROGET EI2 120 TŰZGÁTLÓ
EGYSZÁRNYÚ ACÉL AJTÓELEM

(EN 1634-1 és EN 13501-2 szabvány szerint)

(EN 1634-1 és EN 13501-2 szabvány szerint)

Műszaki jellemzők:

Műszaki jellemzők:

» Felület: ajtószárnyon és tokon karcálló, na-

» Felület: ajtószárnyon és tokon karcálló, na-

»

»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

További tokválaszték (csak rendelésre):
rancsbőr struktúrájú porszórt felületkezelés
ÁTFOGÓ tok: Utólag szerelhető átfogó tok horRAL9010 színben raktáron lévő ajtóink esetéganyzott acéllemezből, gyárilag kitöltve speciáben. Rendelésre: egyedi RAL színben is kérhető.
lis hőszigetelő anyaggal, saroksoroló profilokkal
Betétszerkezet: speciális szigetelő betétszercsomagolva, előfuratolt csavarhelyekkel, alsó
kezettel ellátva
összekötő lemezzel
Ajtólap vastagság 60mm
BLOCK tok: blokktok horganyzott acéllemezből,
Ajtó tömeg 37kg/m2
gyárilag kitöltve speciális hőszigetelő anyaggal, 3
3 oldalon lemezfalcolt kialakítás, alul pedig sík
részben szállítva a helyszínen történő összeszeBalos és Jobbos (meghatározott) nyitásirány
Zár: PZ zárszerkezettel és cilinderbetéttel (3db reléshez előkészítve (sarokelemekkel, csavarokkal, alsó összekötő lemezzel)
kulccsal)
Biztonsági csapok az ajtólap élén a pántoldalon SAROKTOK+ELLENTOK: saroktok ellentokkal
Kilincs: Fekete műanyag, acél betétes, rövidcím- horganyzott acéllemezből, kérésre gyárilag kikés PZ kilincsgarnitúrával
töltve speciális hőszigetelő anyaggal, 3 részben
Pánt: 1db rugós pánt, és 1db konstrukciós go- szállítva a helyszínen történő összeszereléshez
lyós csapágyas pánt függőleges irányú állítási előkészítve (sarokelemekkel, csavarokkal, alsó
lehetőséggel
összekötő lemezzel), fix falvastagságú vagy állítAz ajtószárny betétszerkezetében merevítés a ható falvastagságú ellentokkal
pánikrúd és ajtócsukó utólagos rögzítéséhez
Azonosító tábla az ajtólap falcában elhelyezve.
Raktári méretválaszték:
Tok: saroktok horganyzott acéllemezből, 3
Falnyílás méret
Tok belméret
részben szállítva a helyszínen történő összeszereléshez előkészítve (sarokelemekkel, csa900 x 2100
820 x 2060 mm
varokkal, alsó összekötő lemezzel), rögzítés
1000 x 2100
920 x 2060 mm
falazókarmokkal (dübelezve vagy betonozva).
1100 x 2100
1020 x 2060 mm
Kérésre gyárilag kitöltve speciális hőszigetelő
anyaggal.
1200 x 2100
1120 x 2060 mm

Tűzgátló gumitömítéssel a tokfalcban (tartozék- További méretek rendelésre!
ként mellékelve).
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»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

További tokválaszték (csak rendelésre):
rancsbőr struktúrájú porszórt felületkezelés BLOCK tok: blokktok horganyzott acéllemezből,
RAL9010 színben raktáron lévő ajtóink eseté- gyárilag kitöltve speciális hőszigetelő anyaggal, 3
ben. Rendelésre: egyedi RAL színben is kérhető. részben szállítva a helyszínen történő összeszeBetétszerkezet: speciális szigetelő betétszer- reléshez előkészítve (sarokelemekkel, csavarokkezettel ellátva
kal, alsó összekötő lemezzel)
Ajtólap vastagság 60mm
SAROKTOK+ELLENTOK: saroktok ellentokkal
Ajtó tömeg 42kg/m2
horganyzott acéllemezből, kérésre gyárilag ki3 oldalon lemezfalcolt kialakítás, alul pedig sík
töltve
speciális hőszigetelő anyaggal, 3 részben
Balos és Jobbos (meghatározott) nyitásirány
szállítva
a helyszínen történő összeszereléshez
Zár: PZ zárszerkezettel és cilinderbetéttel (3db
előkészítve
(sarokelemekkel, csavarokkal, alsó
kulccsal)
Biztonsági csapok az ajtólap élén a pántoldalon összekötő lemezzel), fix falvastagságú vagy állítKilincs: Fekete műanyag, acél betétes, rövidcím- ható falvastagságú ellentokkal
kés PZ kilincsgarnitúrával
Pánt: ajtólaponként 1db rugós pánt, és 1db Raktári méretválaszték:
konstrukciós golyós csapágyas pánt függőleFalnyílás méret
Tok belméret
ges irányú állítási lehetőséggel
900 x 2100
820 x 2060 mm
Az ajtószárny betétszerkezetében merevítés a
pánikrúd és ajtócsukó utólagos rögzítéséhez
1000 x 2100
920 x 2060 mm
Azonosító tábla az ajtólap falcában elhelyezve.
1100 x 2100
1020 x 2060 mm
Tok: saroktok horganyzott acéllemezből, 3
1200 x 2100
1120 x 2060 mm
részben szállítva a helyszínen történő összeszereléshez előkészítve (sarokelemekkel, csa- További méretek rendelésre!
varokkal, alsó összekötő lemezzel), rögzítés
falazókarmokkal (dübelezve vagy betonozva).
Kérésre gyárilag kitöltve speciális hőszigetelő
anyaggal.

Tűzgátló gumitömítéssel a tokfalcban (tartozékként mellékelve).
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PROGET EI2 90 TŰZGÁTLÓ
KÉTSZÁRNYÚ ACÉL AJTÓELEM

PROGET TŰZGÁTLÓ EGYSZÁRNYÚ ACÉL AJTÓELEM METSZETRAJZ

(EN 1634-1 és EN 13501-2 szabvány szerint)

Műszaki jellemzők:

További tokválaszték (csak rendelésre):

» Felület: ajtószárnyon és tokon karcálló, na-

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

BLOCK tok: blokktok horganyzott acéllemezből,
rancsbőr struktúrájú porszórt felületkezelés gyárilag kitöltve speciális hőszigetelő anyaggal, 3
RAL9010 színben raktáron lévő ajtóink eseté- részben szállítva a helyszínen történő összeszeben. Rendelésre: egyedi RAL színben is kérhető. reléshez előkészítve (sarokelemekkel, csavarokBetétszerkezet: speciális szigetelő betétszer- kal, alsó összekötő lemezzel)
kezettel ellátva
SAROKTOK+ELLENTOK: saroktok ellentokkal
Ajtólap vastagság 60mm
horganyzott acéllemezből, kérésre gyárilag ki2
Ajtó tömeg 40kg/m
töltve
speciális hőszigetelő anyaggal, 3 részben
3 oldalon lemezfalcolt kialakítás, alul pedig sík
szállítva a helyszínen történő összeszereléshez
Balos és Jobbos (meghatározott) nyitásirány
Zár: PZ zárszerkezettel és cilinderbetéttel (3db előkészítve (sarokelemekkel, csavarokkal, alsó
összekötő lemezzel), fix falvastagságú vagy állítkulccsal)
Biztonsági csapok az ajtólap élén a pántoldalon ható falvastagságú ellentokkal
Kilincs: Fekete műanyag, acél betétes, rövidcímRaktári méretválaszték:
kés PZ kilincsgarnitúrával
Pánt: ajtólaponként 1db rugós pánt, és 1db
Falnyílás méret
Tok belméret
konstrukciós golyós csapágyas pánt függőle1500 (900+600) x 2100
1420 (819) x 2060 mm
ges irányú állítási lehetőséggel
1750 (875+875) x 2100
1670 (794) x 2060 mm
Csukássorend szabályzóval (tartozékként mellékelve).
2000 (1000+1000) x 2100
1920 (919) x 2060 mm
Az ajtószárny betétszerkezetében merevítés a
További méretek rendelésre!
pánikrúd és ajtócsukó utólagos rögzítéséhez
Azonosító tábla az ajtólap falcában elhelyezve.
Tok: saroktok horganyzott acéllemezből, 3
részben szállítva a helyszínen történő összeszereléshez előkészítve (sarokelemekkel, csavarokkal, alsó összekötő lemezzel), rögzítés
falazókarmokkal (dübelezve vagy betonozva).
Kérésre gyárilag kitöltve speciális hőszigetelő
anyaggal.

PROGET TŰZGÁTLÓ KÉTSZÁRNYÚ ACÉL AJTÓELEM METSZETRAJZ

Tűzgátló gumitömítéssel a tokfalcban (tartozékként mellékelve).
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További tokok, melyeket csak rendelésre tudunk szállítani

ÁTFOGÓ TOK PROGET TÖBBFUNKCIÓS AJTÓHOZ

ÁTFOGÓ TOK PROGET TŰZGÁTLÓ AJTÓHOZ

ÁTFOGÓ TOK, REVER AJTÓHOZ

SAROKTOK+ELLENTOK ÁLLÍTHATÓ, REVER AJTÓHOZ

SAROKTOK+ELLENTOK FIX, PROGET AJTÓHOZ

SAROKTOK+ELLENTOK ÁLLÍTHATÓ, PROGET AJTÓHOZ

BLOCK TOK, PROGET AJTÓHOZ
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KIEGÉSZÍTŐK

Jelmagyarázat

Raktárról azonnal elvihető

Ajtócsukó mechanizmusok
Csak rendelésre

Az ajtócsukók szabályozzák az ajtók záródását.
Típusai többfunkciós és tűzgátló ajtókhoz:

Kilincsek
» M1 Rövidcímkés U-form fekete műanyag
kilincs-kilincs PZ
» M2 Rövidcímkés U-form fekete műanyag
gomb-kilincs PZ
» M1X Rövidcímkés U-form rozsdamentes
kilincs-kilincs PZ
» M2X Rövidcímkés U-form rozsdamentes
gomb-kilincs PZ

A Rever, Univer és Proget ajtók a raktári kilincs
választék mellett rendelhetők színes kivitelben, vagy
akár vakcímkés kivitelben is.
» Színes kilincsek
» Vakcímkés kilincsek

Pánikzárak és szerelvények
EXUS pánikzárak 40 vagy 65 mm dorn mérettel
rendelkező zárakhoz, aktív és inaktív szárnyakhoz balos/jobbos kivitelben.
» EXUS Pánikzár szett fekete műanyag talpborítással,
alumínium eloxált keresztrúddal
» EXUS Pánikzár szett rozsdamentes talpborítással
és keresztrúddal
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DORMAKABA

ECO-SCHULTE

» DORMA TS 90
» DORMA TS90 EN3/4
» Max.1100mm széles ajtókhoz
» Csúszósínes technológia
» Felszerelés: ajtóhoz igazítva
» Kar és sín egybe csomagolva
» EU engedély (telj. nyilatkozat)
» RWA-hoz is
» alumínium eloxált felülettel ezüst színben (rendelhető továbbá: fehér, barna és RAL színben)

» ECO Schulte TS11F
» EN 2-5 állítható erősség
» max.1250 mm szeles ajtókhoz
» karos, rögzítőkaros és igény esetén csúszósínes
változatban is
» EU engedély (teljességi nyilatkozat)
» alumínium eloxált felülettel ezüst színben (rendelhető továbbá fehér és barna színekben is)

» DORMA TS 91
» DORMA TS91 EN4
» Max.1100mm széles ajtókhoz
» Csúszósínes technológia!
» Felszerelés: pántoldali kivitel
» Csukássorrend-szabályzóhoz is
» EU engedély (telj. nyilatkozat)
» alumínium eloxált felülettel ezüst színben (rendelhető továbbá: fehér, barna, fekete és RAL színben,
valamint rozsdamentes felülettel)
» DORMA TS 93 cam action
» Tökéletes megoldás az összes alkalmazáshoz
» Akár 1250 / 1600 mm-es ajtószélességig
» különösen könnyű nyithatóságot biztosít
» Egy-és kétszárnyú ajtókhoz
» Bármilyen rögzítési pozícióban alkalmazható
» Moduláris rendszer
» DORMA TS 98 XEA
» DORMA TS98 XEA EN1-6
» Max.1400mm széles ajtókhoz
» Nyitásfékezés, csukás késleltetés, csendes csukódás funkciók
» Felszerelés: pántoldali és fordított módon a pánttal ellentétes oldalon
» Csukóerő vizuális megjelenítése
» Új XEA design, végtelen szín választék
» alumínium eloxált felülettel ezüst színben (rendelhető továbbá: bármilyen színben, valamint
rozsdamentes felülettel)

» ECO Schulte TS 33
» ECO Schulte TS 33 EN3 erősség
» max. 1000 mm széles ajtókhoz
» kar és sín egybe csomagolva
» EU engedély (teljességi nyilatkozat)
» felszerelés pánt ill. pánt elleni oldalra egyaránt
» csukássorrend szabályzóhoz is
» alumínium eloxált felülettel ezüst színben (rendelhető továbbá fehér, barna, fekete és RAL színekben is)
» ECO Schulte TS 41
» ECO Schulte TS 41 EN 1-4 állítható erősség
» max. 1100 mm széles ajtókhoz
» nyitásfékezés, csukáskésleltetés
» EU engedély (teljességi nyilatkozat)
» felszerelés pánt ill. pánt elleni oldalra egyaránt
» csukássorrend szabályzóhoz is
» Rozsdamentes ajtócsukó! - alapból rozsdamentes kivitel (rendelhető továbbá fehér, barna, fekete és RAL színekben is)
» ECO Schulte TS 61
» ECO Schulte TS 61 EN 2-6 állítható erősség
» max. 1400 mm széles ajtókhoz
» nyitásfékezés, csukáskésleltetés
» EU engedély (teljességi nyilatkozat)
» felszerelés pánt ill. pánt elleni oldalra egyaránt
» csukássorrend szabályzóhoz is
» Rozsdamentes ajtócsukó! - alapból rozsdamentes kivitel (rendelhető továbbá fehér, barna, fekete és RAL színekben is)
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Csukássorrend szabályzók

MAC® Multifunctional Access Control

Kétszárnyú ajtók esetében használatos kiegészítő, mely a csukódás sorrendjét biztosítja az aktív és
passzív ajtószárnynak.

» MAC típusú beléptető rendszerek,
» ajtólapba szerelt zártestek
» a beléptetés irányától függően alkalmazható típusok
» MAC 1 – pántoldali beléptetés (raktári)
» MAC 2 – kétoldali beléptetés (csak rendelésre)
» MAC 3 – pánt ellenoldali beléptetés (raktári)
» áramkimaradás esetén nyitott állapot biztosítása
(FAILSAFE típus)
» a kilincs címen piros/zöld LED visszajelzés a zár
állapotáról
» kábellel, kábelátvezetővel kompletten
» bármilyen gyengeáramú (12/24V) rendszerbe köthető

Típusai:
» Standard RC/STD típusú karos csukássorrendszabályozó (raktári)
» EC-EMF típusú, az ajtócsukó csúszósínjébe integrált
csukássorrendszabályozó (csak rendelésre)

Elektromos kilincsek
Automata küszöbök
Az automata küszöb megakadályozza, hogy az ajtólap és padlószint közti résben utat találjon magának a
hideg levegő, a hang, a por, a huzat, a szagok, de akár
mindenféle hívatlan rovar is. Erre megoldás az automata küszöb, ami az ajtó becsukásakor hermetikusan
lezárja az ajtó alatti rést. Akár utólag is felszerelhető.
Elérhető egyszárnyú és kétszárnyú ajtóknál is, eloxált
vagy az ajtólap színével megegyező felülettel.
Raktárkészletről elérhető méretek:
» 930 mm (Proget: FM 921- 1020 mm;
Rever/Univer: FM 914 – 1013 mm)
» 1030 mm (Proget: FM 1021- 1120 mm;
Rever/Univer: FM 1014 – 1113 mm)

Cseppentő profil
A kültéren elhelyezett ajtók esetében megakadályozza, hogy a tokon keresztül az esővíz bejusson a csatlakozó falszerkezetbe.

Rozsdamentes rugdosólemez
Fő feladata az ajtólap azon részeinek védelme, melyek
sérülékenyek lehetnek a használat során (pl. kórházi
ágyak, stb.).
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Egyirányú beléptetéshez alkalmazható abban az
esetben, ha az ajtólap 3-pontos zárral szerelt. (pl.
Proget EI 120 egyszárnyú ajtók, S200 füstgátló ajtók
esetében)

Elektromágnesek
Ezt a rendszert olyan speciális esetekben lehet alkalmazni, ha az ajtókat zárva kell tartani és elektromos
impulzus hatására történik a nyitása.

Elektromos ajtómegfogó rendszerek
» EM típusú falra és padlóra szerelhető nyitvatartómágnesek, fehér színű házzal, kioldó gombbal, ajtólapra szerelhető, állítható dőlésszögű ellenoldallal.
Alkalmazása: az épület tűzjelző-rendszerébe bekötve, a mágnesek által nyitvatartott ajtószárnyakat elektromos impulzus hatására elengedi és azok
önműködően becsukódnak.
» Az ajtószárnyra szerelt nyitvatartó berendezés,
amely hang hatására (pl. tűzjelző sziréna) elengedi az ajtószárnyat és az becsukódik. Alkalmazása:
beépített tűzjelző rendszer nélküli építményekben,
ahol biztosított a 65dB hangjelzés.

H-7150 Bonyhád, Perczel Mór út 84/B.
+36 74 550 085 | +36 30 423 1132
herdoor@hergroup.hu | www.hergroup.hu
24 | Hergroup

