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Prehľad 
Technológia pohonu protipožiarnej ochrany

Vorbehaltlich technischer Änderungen. Bei Irrtümern kein Anspruch auf Schadenersatz.

Prehľad pohonov brán
Pohony posuvných brán 
na jednosmerný prúd
Trojfázové pohony posuvných brán    

od strany 05.003.00

Technológia pohonu 
protipožiarnej ochrany

Ovládanie E8 od strany 05.023.00

Poloautomatické pohony
DICTAMAT 650/570/560/500    

Pružinové kladky 160N/320N   
Hydraulické tlmiče

od strany 05.027.00

od strany 05.037.00

Bezpečnostné a 
kontrolné prvky
Špeciálne riešenia poho-
nov dverí DICTATOR

od strany 05.061.00
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Prehľad 
Technológia pohonu protipožiarnej ochrany

Vorbehaltlich technischer Änderungen. Bei Irrtümern kein Anspruch auf Schadenersatz.

Komponenty systému zadržania otvorenia            
posuvných brán
S komponentmi DICTATOR môžete protipožiarne posuvné brány vybaviť pohodlne a 
bezpečne. V prípade požiaru je vždy zaručené, že sa dvere zatvoria - a to takým spô-
sobom, že rýchlosť zatvárania je kontrolovaná počas celej dráhy dverí, aby sa zabránilo 
poškodeniu a riziku zranenia. Aj pri výpadku sieťového napätia sa dvere spoľahlivo 
zatvárajú pomocou sily pružiny alebo protizávažia.
S elektromotormi radu DICTAMAT môžete pohodlne a bezpečne presúvať aj ťažké brá-
ny. K dispozícii sú jednoduché a lacné riadiace jednotky, ako aj elektronické riadiace 
jednotky s mikroprocesorom, ktoré sa vyznačujú vysokou rýchlosťou otvárania, jemným 
dojazdom do koncových polôh, obmedzeným otváraním pre osoby, automatickým 
zatváraním a mnohým ďalším.
V prípade poplachu detektormi dymu DICTATOR alebo manuálnymi uvoľňovacími 
tlačidlami sa dvere zatvoria - nezávisle od napájania - pomocou zatváracej pružiny 
alebo protizávažia, ktoré dodá zákazník. Nastaviteľné tlmenie vírivými prúdmi alebo 
hydraulické radiálne tlmiče regulujú rýchlosť zatvárania počas celého procesu zatvára-
nia. Okrem toho tlmiče koncovej polohy jemne zabrzdia dvere krátko pred dosiahnutím 
koncovej polohy.

Stav 02/2021
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Protipožiarna ochrana - technológia pohonu
Prehľad

DICTATOR Požiarne ochranné 
pohony
pre posuvné brány a krídlové dvere

Program dodávok  Jednosmerné pohony s integrovaným snímačom polohy  

 Jednosmerné pohony so samostatnými koncovými spínačmi

 Trojfázové pohony so samostatnými koncovými spínačmi

 Zatváranie pomocou protiváhy na mieste

 Zatváranie pomocou integrovanej zatváracej pružiny

 Poloautomatické pohony ako zatváracie zariadenia pre protipožiarne posuvné brány 

Požiarne ochranné pohony musia v prípade 
požiarneho poplachu vždy bezpečne 
zatvoriť dvere/bránu, a to aj v prípade 
súčasného výpadku elektrickej energie. V 
Nemecku sa preto vyžaduje mechanický 
uzatvárací mechanizmus. V iných krajin-
ách sa niekedy používa núdzové napá-
janie, ale je nevyhnutné, aby boli batérie 
núdzového napájania samokontrolované. 
V opačnom prípade budú v prípade po-
plachu prázdne a dvere zostanú otvorené.

Diktátor vám ponúka
- čiastočná alebo úplná automatizácia 
protipožiarnych dverí alebo brán (v 
závislosti od frekvencie prevádzky, 
požiadaviek a rozpočtu).

- rozsiahly, modulárny a preto veľmi fle-
xibilný štandardný program operátorov, 
ktorý je vhodný aj pre mnohé špeciálne 
aplikácie.

- Špeciálne riešenia ( napr: Dvere sa po-
hybujú po zákrute, veľmi veľké dvere, 
nebezpečný priestor, horné dvere atď.).

- Uľahčenie/skrátenie montáže pomocou 
CAD (najmä v stiesnených priestoroch: 
presné umiestnenie na dverách je vopred 
určené vo výkrese dverí). 

- Podrobné poradenstvo, montáž (ak je pot-
rebná), uvedenie do prevádzky, údržba, 
servis a školenie.
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Protipožiarna ochrana - technológia pohonu
Prehľad

DICTATOR Pohony protipožiarnych dverí - 
Prehľad
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Protipožiarna ochrana - technológia pohonu
Prehľad

          
   Zatváranie                  Šírka brány                   
       
Poloautomatické ot- protizá- ľanová- bis 6,5m bis 8 m          neobme- 
várače posuv. brán važie kladka   dzená* 
 
DICTAMAT 650  x  x      
                               (integrov.)

DICTAMAT 560  x  x     
                              (separátne)

DICTAMAT 570 x    x   
 

DICTATOR Pohony protipožiarnych dverí - Prehľad, 
pokračovanie.

Dodávame celý rad rôznych štandardných pohonov protipožiarnych dverí na čiastočnú 
alebo úplnú automatizáciu vašich protipožiarnych dverí. Okrem toho ponúkame riešenia 
na mieru, napr. pre veľmi veľké brány, pre dverové alebo okenné systémy s malým prie-
storom, pre protipožiarne výklopné brány, pohony s ochranou proti výbuchu atď. 
Prenos sily otváračov posuvných brán sa uskutočňuje pomocou otáčavého ozubeného 
remeňa alebo reťaze. S otočným ozubeným remeňom/reťazou sa dajú dvojkrídlové po-
suvné brány poháňať len jedným pohonom a jednou riadiacou jednotkou. 
Pohony uvedené v prehľadoch a ovládacie prvky sú podrobne uvedené nižšie.

.

2. Poloautomatické po-
hony pre posuvné 
protipožiarne dvere a 
brány

Poloautomatické pohony dverí DICTATOR sa používajú pre dvere, ktoré sa pohybujú len 
zriedkavo a zvyčajne zostávajú otvorené. Bránu udržujú otvorenú v akejkoľvek polohe. V 
prípade alarmu alebo príkazu na zatvorenie zatvorí bránu protizávažie na mieste alebo 
kladka pružinového lana, rýchlosť zatvárania je riadená nastaviteľnou brzdou vírivých 
prúdov v pohone brány DICTAMAT. 
Všetky poloautomatické pohony DICTATOR DICTAMAT sú schválené v Nemecku. 
*Všetkým operátorom s lanom sa štandardne dodáva 25 m lana. Ak toto lano nestačí na 
šírku dverí (stĺpec "neobmedzené"), je potrebné objednať dlhšie lano!

1. Plne automatické po-
hony pre posuvné 
protipožiarne dvere a 
brány / pokračovanie

Plne automatické pohony dverí DICTATOR DICTAMAT sa používajú pre často obsluhované 
dvere/brány. Dvere/brány sa tak dajú ľahko integrovať do výrobného procesu (napr. 
do prevádzky vysokozdvižných vozíkov), napr. na oddelenie čistých priestorov, nízkych 
alebo nevykurovaných skladovacích priestorov.
Plne automatické pohony brán DICTATOR DICTAMAT sú k dispozícii pre rôzne veľkosti 
brán a dverí, s integrovanou detekciou polohy alebo samostatnými koncovými spínačmi, 
s integrovanou/oddelenou zatváracou pružinou alebo s protizávažím na mieste ako 
zatváracím prostriedkom. 
Všetky jednosmerné pohony radu DC-21 majú modulárnu konštrukciu: majú rovnakú 
prevodovku, ku ktorej je pripojený príslušný motor. Výstupná remenica na pohone závisí 
od požadovaného prenosu výkonu pomocou ozubeného remeňa alebo reťaze. V prípade 
integrovaného snímania polohy je na prevodovke namontovaný aj snímač polohy. Tento 
modulárny systém pre vás znamená
- Veľmi individuálny dizajn pohonov brán a ich prispôsobenie podmienkam na mieste (v 
prípade potreby aj prestavba na mieste našim zákazníckym servisom, napr. následné 
zvýšenie sily prídavnou prevodovkou).
- Zjednodušenie montáže, servisu a údržby, pretože jednotlivé komponenty možno ľahko 
vymeniť. 
- Možnosť rýchleho dodania, dokonca aj špeciálne zmontovaných pohonov.
- Všetky pohony modulárneho systému majú rovnakú štruktúru, a preto sú rýchlo a ľahko 
pochopiteľné, aj keď sa používajú rôzne pohony. 
Prehľad na predchádzajúcej strane vám pomôže vybrať vhodnú jednotku. Alebo si môžete 
nechať poradiť od nás!
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Protipožiarna ochrana - technológia pohonu
Prehľad
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Protipožiarna ochrana 

Pohony posuvných brán DC-21

Pohony posuvných dverí s 
protipožiarnou ochranou       
Série DC-21

 • Pre dvere a brány od 1 do 7 m (so snímačom polohy), inak neob. pracovný zdvih

 • Ťahová sila v smere otvárania od 300 N do 1000 N 

 • Pre brány do max. 1300 kg (brány musia mať hladký chod)

 • Vhodné až na 300 pohybov za deň

 • Detekcia polohy: zabud. snímač polohy; pre dvere >7 m: samost. koncové spínače

 • Zatváranie pomocou integrov./samost. zatv. pružiny alebo protizávažia na mieste

 • Funkcie s ovládaním E8: OTVORENÉ, STOP, ZATVORENÉ, čiastočné otvorenie,

 automatické zatváranie, konfigurovateľný kontakt relé 

   

Séria pohonov DC-21 je kompletne mo-
dulárna séria pohonov s jednosmerným 
motorom. Okrem pohonov pre brány a 
dvere v priemyselných a komerčných apli-
káciách zahŕňa aj špeciálne protipožiarne 
pohony DICTAMAT radu 8000-21, 7000-
21 a 3700-21. Otvárajú sa pomocou 
motora a zatvárajú sa buď pomocou 
zabudovanej pružiny, alebo pomocou 
protizávažia, ktoré dodá zákazník. 
Séria servopohonov DC-21 je špeciálne 
testovaná a schválená na použitie na 
protipožiarnych dverách a bránach. 

Výhody série DC-21:
- Vysoký výkon pri malých rozmeroch.
- Minimalizácia montážnych prác: pri verzii 
s integrovaným snímačom polohy nie sú 
potrebné koncové spínače.

- Modulárna konštrukcia umožňuje zá-
kazníckemu servisu prestavbu priamo na 
mieste na iné zariadenia radu DC-21.

- Montáž, prevádzka a pripojenie všetkých 
pohonov série DC-21 sú štandardizované.

- Modulárny systém zjednodušuje údržbu 
a servis.

Výberové kritériá
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Protipožiarna ochrana 
Pohony posuvných brán DC-21

Prehľad programu
Rodina pohonov DC-21 je kompletne navrhnutá ako modulárny systém. Všetky komponenty 
systému možno rôzne kombinovať. Pre protipožiarne dvere sa z toho vyvinuli tri série: 
DICTAMAT 8000-21, DICTAMAT 7000-21 a DICTAMAT 3700-21. 
Nižšie uvedené typy sú najčastejšie používané verzie. Možno však realizovať aj iné 
varianty.
Všetky série používajú rovnaký riadiaci systém. 

 Typ pohonu DICTAMAT 8000-21            7000-21            3700-21

  Normal  s príd. zariad. Normal s príd. zariad.

 Výkon motora 157 W             157 W              40 W

 Otváracia sila motora 600 N 600 N 1000 N 300 N 500 N 

 Zatváracia sila 160 N (Feder) 

 Nastaviteľná rýchlosť otvárania 0,10 - 0,18 m/s            0,10 - 0,18 m/s        0,10 - 0,25 m/s

 Nastaviteľná rýchlosť zatvárania                          0,08 - 0,2 m/s

 Napájacie napätie z riadiacej jednotky 48 VDC              48 VDC               48 VDC

 Menovitý prúd z riadenia 5 A                 5 A                5 A 

 Krútiaci mom. pohonu (na hnac. hriadeli) 20 Nm 20 Nm 34 Nm 10 Nm 17 Nm

 Pracovný cyklus                             40 % ED

 Trieda ochrany                                IP 44

 Hmotnosť (bez príslušenstva) 19 kg 10 kg 12 kg 10 kg 12 kg

 Brány (s ľahkým pohybom) do 1000 kg 1000 kg 1300 kg 700 kg 1000 kg

 Dráha so snímač. pol. / konc. spínačom 6,5 m                             snímač polohy: 7 m / koncový spínač: neobmedzene

 Frekvencia prevádzky za deň 200               300                 100

Možnosti - Zisťovanie polohy: 
Polohy dverí sa zisťujú buď pomocou integrovaného snímača polohy (verzia "L"), alebo 
pomocou samostatných koncových spínačov (verzia "E"). V tomto prípade musia byť k 
dispozícii 3 koncové spínače (polohy "CLOSED", "Creep speed OPEN" a "OPEN"). 
Integrovaný snímač polohy výrazne znižuje nároky na inštaláciu.

Pohony s integrovaným snímačom polohy môžu realizovať maximálny zdvih 7 m, pretože 
inak by bolo polohovanie príliš nepresné. 

- Prenos sily
Prenos sily pohonov so snímačom polohy sa vždy uskutočňuje pomocou ozubeného 
remeňa ("Z"), pretože len tak je možné zabezpečiť presné polohovanie. Pohon a 
príslušenstvo musia byť navrhnuté pre príslušný prenos výkonu. 

- Prídavná prevodovka
S prídavným prevodom sa hnacia sila môže zvýšiť 1,7-krát pri rovnakom výkone motora. 
Maximálna rýchlosť otvárania a zatvárania je v porovnaní s bežnou verziou znížená 
o rovnakú hodnotu.  

Technické údaje
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Protipožiarna ochrana 

Pohony posuvných brán DC-21

Technik

Technik

Technik




















Legenda

 Pohon dverí s montážnou doskou

 Nap. remenica s mont. konzolou

 Nosič brány

 Ozubená remenica  

 Koncový spínač

Komponenty

Požiarne pohony DC-21 otvárajú posuvné dvere a brány pomocou motora. Dvere sa dajú 
zastaviť v ľubovoľnej polohe pomocou zabudovaného pridržiavacieho magnetu. Príkaz 
na zatvorenie sa vydáva buď pomocou tlačidla, automatického zatvorenia alebo dymo-
vého alarmu. Dvere sa zatvárajú mechanicky pomocou integrovanej alebo samostatnej 
zatváracej pružiny alebo protizávažia. Vďaka tomu sa dvere vždy spoľahlivo zatvoria, a 
to aj v prípade výpadku prúdu. Výkon sa prenáša pomocou otáčajúceho sa ozubeného 
remeňa. To znamená, že aj dvojkrídlové posuvné dvere možno ovládať jedným pohonom a 
jednou riadiacou jednotkou. Pre druhé krídlo je potrebný len ďalší pohon dverí (rozmerové 
výkresy nájdete na strane 05.016.00).

 
DICTAMAT 
8000-21 ZL 
s integrovanou 
zatváracou 
pružinou a 
snímačom polo-
hy na detekciu 
polohy

DICTAMAT 
7000-21 ZLM 
alebo DICTA-
MAT 3700-21 
ZLM 
s integrovanou zat-
váracou pružinou 
a snímačom po-
lohy na detekciu 
polohy

DICTAMAT 
7000-21 ZEM 
alebo DICTA-
MAT 3700-21 
ZEM 
so samostatný-
mi koncovými 
spínačmi pre 
zisťovanie polohy

Brány do 6,5 m šírky

Brány širšie ako 7 m











Brány do 7 m šírky
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Protipožiarna ochrana 
Pohony posuvných brán DC-21
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DICTAMAT 8000-21

Rozmery 
napínač remeňa, 
napínacia kladka

DICTAMAT 8000-21 ZLM spája všetky protipožiarne funkcie v jednom zariadení: otváranie 
pomocou motora, detekcia polohy pomocou integrovaného snímača polohy, udržiavanie 
otvorených dverí v akejkoľvek polohe pomocou zabudovaného zariadenia na pridržanie 
otvorenia, zatváranie pomocou integrovanej pružiny, regulovaná rýchlosť zatvárania 
pomocou nastaviteľnej brzdy vírivých prúdov. Vyznačuje sa extrémne nízkou montážnou 
hĺbkou. Možno ho namontovať priamo pod koľajnicu, takže medzi koncom koľajnice a 
stenou nie je potrebný žiadny priestor.
Ozubený remeň na prenos sily nie je súčasťou dodávky, pretože jeho dĺžka sa líši od 
brány k bráne.

Rozmery    
DICTAMAT 8000-21 ZLM

 • Pohon: Prevodovka s kotúčovým motorom 48 V DC, výstupné koleso pre ozubený

remeň, snímač polohy, blokovací magnet, brzdový modul, zatváracia,  

pružina 160 N, 2,5 m pripojovací kábel k riadiacej jednotke, montážna doska

 • Kladka s upevňovacou konzolou na montáž priamo na koľajnicu

 • Napínač ozubeného remeňa s montážnou konzolou na pripevnenie k bráne

Napínač remenice s mont. konzolou Nap. remenica pre ozub. remeň
s montážnou konzolou

Rozmery v mm

Rozmery v mmRozmery v mm

Montážna 
doska pre 
lištu 400/500 
štandardne. 
Špeciálne konzo-
ly na požiadanie. 

Obsah dodávky    
DICTAMAT 8000-21 ZLM
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Protipožiarna ochrana 

Pohony posuvných brán DC-21
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DICTAMAT 7000-21

DICTAMAT 7000-21 ZLM 

DICTAMAT 7000-21 ZEM 

Pohon DICTAMAT 7000-21 sa používa najmä vtedy, keď sa majú automatizovať brány, 
ktoré sú už vybavené protizávažím ako zatváracím zariadením, alebo ak sú širšie ako 
6,5 m. Je k dispozícii v dvoch rôznych verziách: s integrovaným snímačom polohy na 
detekciu polohy pre brány široké do 7 m alebo bez snímača polohy (detekcia polohy 
sa vykonáva pomocou samostatných koncových spínačov) pre brány širšie ako 7 m. 
Rovnako ako DICTAMAT 8000-21 nevyžaduje takmer žiadny priestor z hľadiska hĺbky. 
Možno ho namontovať priamo pod koľajnicu, takže medzi koncom koľajnice a stenou 
nie je potrebný žiadny priestor.
Ozubený remeň na prenos sily nie je súčasťou dodávky, pretože jeho dĺžka sa líši od 
brány k bráne.

 • Pohon: Prevodovka s kotúčovým motorom 48 VDC, výstupné koleso pre ozubený remeň, 

blokovací magnet, brzdový modul, 2,5 m prip. kábel k riad. jednotke, mont. doska

 • Kladka s upevňovacou konzolou montovaná priamo na koľajnicu*

 • Napínač ozubeného remeňa s montážnou konzolou na pripevnenie k bráne*

Rozmery     
DICTAMAT 7000-21

 • Pohon: Prevodovka s kotúčovým motorom 48 VDC, výstupné koleso

pre ozubený remeň, snímač polohy, blokovací magnet, brzdový modul 

2,5 m pripojovací kábel k riadiacej jednotke, montážna doska

 • Kladka s upevňovacou konzolou na montáž priamo na koľajnicu*

 • Napínač ozubeného remeňa s montážnou konzolou na pripevnenie k bráne*

Rozmery v mm

Montážna doska pre lištu 
400/500 štandardne. 
Špeciálne konzoly na 
požiadanie. 

Obsah dodávky    
DICTAMAT 7000-21 ZLM

Obsah dodávky    
DICTAMAT 7000-21 ZEM

*Rozmer. výkresy pozri na strane 05.014.00
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Protipožiarna ochrana 
Pohony posuvných brán DC-21
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DICTAMAT 3700-21

DICTAMAT 3700-21 ZEM

 • Pohon: prevodovka s 24 VDC motorom, výst. koleso pre ozub. remeň, blok. mag.

brzd. modul, magnet, brzd. modul, 2,5 m pripoj. kábel k riad. jedn., mont. doska.

 • Kladka s upevňovacou konzolou na montáž priamo na koľajnicu* 

 • Napínač ozubeného remeňa s montážnou konzolou na pripevnenie k bráne*

Pohon DICTAMAT 3700-21 je o niečo slabšia verzia pohonu DICTAMAT 7000-21. Je k 
dispozícii v dvoch rôznych verziách: s integrovaným snímačom polohy pre brány do 7 m 
alebo bez snímača polohy (samostatné koncové spínače), napr. pre brány > 7 m. DICTA-
MAT 3700-21 vyžaduje trochu viac miesta v hĺbke kvôli vyčnievajúcemu 24 V DC motoru. 
Ozubený remeň pre DICTAMAT 3700-21 Z je potrebné objednať samostatne.

Rormery   
DICTAMAT 3700-21

Rorzmery v mm

Montážna doska 
pre lištu 400/500 
ako štandard. 
Špeciálne konzoly 
na požiadanie. 

Obsah objednávky    
DICTAMAT 3700-21 ZEM

 • Pohon: Prevodovka s 24 V DC motorom, výst. koleso pre ozub. remeň, sním. polohy,

blok. magnet, brzd. modul, 2,5 m pripoj. kábel k riadiacej jedn., montážna doska

 • Kladka s upevňovacou konzolou na montáž priamo na koľajnicu*

 • Napínač ozubeného remeňa s montážnou konzolou na pripevnenie k bráne*

Obsah objednávky   
DICTAMAT 3700-21 ZLM

*Rozmerové výkresy pozri na strane 05.014.00
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Protipožiarna ochrana 

Pohony posuvných brán DC-21
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Prídavná prevodovka pre DICTAMAT DC-21

Spoločnosť DICTATOR vyvinula absolútnu novinku pre pohony dverí modulárneho systému 
DC-21: dodatočne montovateľný horný prevod. S jeho pomocou môže naše servisné 
oddelenie zvýšiť výkon pohonu brány približne 1,7-krát aj priamo na mieste. Nie je 
potrebné kupovať nového operátora. Rýchlosť otvárania a zatvárania sa zníži o rovnakú 
hodnotu. V špeciálnej konštrukcii je k dispozícii aj prevodovka na zvýšenie rýchlosti pri 
súčasnom znížení sily. Prevodovka je vhodná pre všetky pohony systému DC-21 s jednou 
výnimkou: DICTAMAT 8000-21. V tomto prípade by sila zabudovanej zatváracej pružiny 
už nestačila na to, aby sa brána pri použití prevodovky vždy bezpečne zatvorila.

DICTAMAT 7000-21 ZLM
s prídavnou prevodovkou

Rozmery prídavná      
prevodovky

Prídavná prevodovka

Obsah objednávky  

Prídavná prevodovka DICTATOR sa umiestňuje na základný modul pohonu brány a 
upevňuje sa pomocou dvoch bočných spojovacích dosiek. Výstupné koleso na pohone je 
odstránené a namiesto neho je na hnacej náprave namontované malé reťazové koleso. 
Toto reťazové koleso je spojené s reťazovým kolesom na prípojnom zariadení reťazou. 
Potom sa kapota opäť nasadí. 

Aby sa zaručilo, že sa po modernizácii pomocou prídavného prevodu dosiahne 1,7-ná-
sobný výkon, mal by sa prídavný prevod vo všeobecnosti používať len v kombinácii s 
ozubeným remeňom. Jedine ozubený remeň môže zabezpečiť absolútne nepozitívne 
spojenie medzi bránou a pohonom. Ak je existujúci pohon brány v lanovej verzii, je 
potrebné ho prestavať na verziu s ozubeným pásom. Pri obzvlášť ťažkých dverách je 
potrebná verzia s reťazou. Kontaktujte naše technické oddelenie.  

 • Prídavná prevodovka s bočnými pripojovacími doskami

 • Veľké reťazové koleso s ozubeným remeňom, malé reťazové koleso

 • Reťaz

 • Hliníkový kryt
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Protipožiarna ochrana 
Pohony posuvných brán DC-21
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Pri pohone dverí DICTAMAT DC-21 sa sila prenáša na bránu pomocou cirkulujúceho 
ozubeného remeňa alebo reťaze. Odchyľovacia kladka sa preto musí namontovať 
na opačnom konci koľaje. Napínač remeňa alebo reťaze je potrebný na pripevnenie 
ozubeného remeňa alebo reťaze k dverám a zároveň na ich napnutie. Usporiadanie 
jednotlivých častí je uvedené v prehľade na strane 05.009.00. Zvyčajne sú zahrnuté v 
rozsahu dodávky. 

Vďaka cirkulujúcemu ozubenému remeňu možno dvojkrídlové posuvné dvere poháňať 
jedným pohonom a jedným ovládaním. Ozubený remeň sa musí objednať spolu s poho-
nom. Pravidlo na určenie dĺžky je: dĺžka ozubeného pásu = 4 x šírka dverí.

Napínacie zariadenie 
pre ozubený remeň s 
montážnou konzolou na 
pripevnenie k bráne

Príslušenstvo pre pohony DC-21:
Napínacia remenica, napínač remeňa, ozubený 
remeň

Voľnobežná remenica

Napínacia remenica pre ozubený remeň s montážnou konzolou (710492)

Napínač pre ozubený remeň (710497) (výkres pre reťaz na vyžiadanie) 

Materiál PU (polyuretán)

Napínací prvok Oceľ

Teplotný rozsah -30° do +80 °C

Odolnosť voči UV žiareniu, ozónu, oleju a mastnote

Zaťaž. ťah. prvku:    ozubený pás HTD 8M, šírka 20 mm 2680 N

  

Ozubený remeň HTD 
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Protipožiarna ochrana 

Pohony posuvných brán DC-21
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Pohony dverí systému DC-21 sa zvyčajne montujú priamo pod koľajnicu. Ak je koľajnica 
namontovaná veľmi blízko steny, táto vzdialenosť môže byť pre obsluhu DC-21 s inte-
grovaným snímačom polohy príliš malá. V takom prípade poskytuje sada adaptérových 
dosiek rýchlu a jednoduchú nápravu na mieste. Adaptéry sa jednoducho pridajú k poho-
nu a napínaču remeňa, aby sa pohon mohol posunúť dopredu až o 85 mm. Montážna 
konzola napínacej remenice pre ozubené remene sa dodáva už v základnej výbave s 
príslušne veľkou možnosťou nastavenia.  

Príslušenstvo pre pohony DC-21: Montážne dosky

Súprava adaptérov na 
montáž pohonov dverí 
DC-21 pred koľajnicu

Adaptérová doska pre pohony 
dverí DC-21 - na montáž pred 

koľajnicu  (785975)

Adaptérová doska pre napínač ozubeného remeňa 
(785975)
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Protipožiarna ochrana 
Pohony posuvných brán DC-21
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Dvojkrídlové posuvné brány sa dajú pohybovať aj pomocou jedného pohonu brány a 
riadiacej jednotky. V tomto prípade potrebujete len ďalší pohon brány pre druhé krídlo 
brány, ktorý je tiež pripojený k cirkulujúcemu ozubenému remeňu. 

V prípade posuvných brán alebo brán, ktoré sú dlhšie ako 6 m, by sa mal každých 3 - 5 m 
namontovať ďalší oporný valec pre ozubený pás alebo reťaz. Tým sa zabráni poškodeniu 
ozubeného pásu alebo reťaze. Tým sa zabráni prevísaniu ozubeného remeňa alebo 
reťaze, pretože by to znamenalo vyššie zaťaženie, a tým aj skrátenie životnosti ozube-
ného remeňa alebo reťaze. Podporný valec možno použiť pre ozubený remeň aj reťaz.

Príslušenstvo pre pohon DC-21: Pohon brány pre 
dvojkrídlové posuvné brány / Podporný valec

Prídavný pohon pre 
dvojkrídlové brány 

Podporný valec pre 
ozubený remeň/reťaz

Verzia pre ozubený remeň
(710495)

Podporný valec
(785960)



© DICTATOR Technik GmbH • Gutenbergstr. 9 • 86356 Neusäß • Deutschland
Tel. +49(0)821-24673-0 • Fax +49(0)821-24673-90 • E-Mail info@dictator.de • 20210222 Strana 05.017.00

 
Protipožiarna ochrana 

Pohony posuvných brán DC-21

Obj. údaje - pohon      

Objednávacie údaje 
iné príslušenstvo

Objednávacie údaje

Objednávacie čísla najbežnejších typov pohonov sú uvedené nižšie. Samozrejme, k 
dispozícii sú aj iné varianty. 
Rozsah dodávky pohonov je uvedený na stranách 05.010.00 až 05.012.00. Význam 
jednotlivých písmen je vysvetlený nižšie. 
Okrem samotných pohonov je v zozname samostatne uvedené aj potrebné príslušenstvo, 
ako sú ovládacie prvky a ozubené remene, ako aj prípadné montážne príslušenstvo. 
Informácie o prevádzkových a bezpečnostných prvkoch nájdete od strany 05.061.00. 

Objednávacie údaje 
potrebné príslušenstvo

Legenda:
Z Ozubený remeň na prenos energie
E Detekcia polohy prostredníctvom samost. koncových spínačov
L Detekcia polohy prostredníctvom integrovaného snímača polohy
* Zvyčajne zahrnuté v rozsahu dodávky
** DÔLEŽITÉ: po poplachu sa musí vykonať RESET. 

Ovládanie E8 Ob. č. 730111

Ozubený remeň HTD8, šírka 20 mm (uveďte požad. dĺžku) Ob. č. 710490

Manuálne uvoľňovacie tlačidlo "Zatvoriť protipož. uzáver " Ob. č. 040005

Tlačidlo RESET ** Ob. č. 700112

Koncový spínač (otvárač) Ob. č. 700156

Pohon brány pre dvojkrídlové posuvné brány (ozub. remeň) Ob. č. 710495

Podporný valec pre ozubený remeň/reťaz Ob. č. 785960

Sada adaptérov pre pohony DC-21 Ob. č. 785975

Príd. prevodovky pre pohony dverí DICTAMAT série DC-21 Ob. č. 785900

Prevádzkové a bezpečnostné prvky od strany 05.071.00

Detektor dymu DICTATOR Kapitola technológia 
požiarnej ochrany

Napínacia remenica pre ozubený remeň* Ob. č. 710492

Napínacia remenica pre reťaz* Ob. č. 785972

Napínač ozubeného remeňa* Ob. č. 710497

Napínač pre reťaz (1/2" a 3/16")* Ob. č. 710497K

Pohon DICTAMAT 8000-21 ZLM Ob. č. 785800

Pohon DICTAMAT 7000-21 ZLM Ob. č. 785700

Pohon DICTAMAT 7000-21 ZLM, s pripojovacím pohonom Ob. č. 785700A

Pohon DICTAMAT 7000-21 ZE Ob. č. 785702

Pohon DICTAMAT 7000-21 ZEM, s pripojovacím pohonom Ob. č. 785702A

Pohon DICTAMAT 3700-21 ZLM Ob. č. 785370

Pohon DICTAMAT 3700-21 ZLM, s pripojovacím pohonom Ob. č. 785370A

Pohon DICTAMAT 3700-21 ZEM Ob. č. 785372
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Protipožiarna ochrana 
Pohony posuvných brán DC-21
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Pohon protipožiarnych posuvných brán AC
DICTAMAT 700

 • Pre brány s neobmedz. počtom pracovných ciest 

 • Ťahová sila v smere otvárania max. 800 N

 • Pre brány do max. 1800 kg

 • Uzatváranie pomocou protiváhy na mieste

 • Vhodné až pre 200 operácií denne

 • Detekcia polohy prostr. sam. koncových spínačov

 • Funkcie s riad. jednotkou E8 a frekvenčným meničom: 

 OPEN, STOP, CLOSE, autom. zat., kontakt relé

Výberové kritériá

s otváracím motorom, držiakom otvorenia a           
tlmiacim zariadením

Pohon protipožiarnych posuv-
ných dverí DICTAMAT 700

Pohon dverí DICTAMAT 700 sa používa 
na automatické otváranie a zamykanie 
jednokrídlových a dvojkrídlových posuv-
ných protipožiarnych dverí. 

Výkonný trojfázový motor ťahá brány, 
takže týmito pohonmi možno vybaviť aj 
ťažké brány s protizávažím. Dvere poháňa 
oceľové lanko s hrúbkou 4 mm.

V prípade dymového poplachu sa uvoľní 
elektromagnetické pridržiavacie zariade-
nie, takže dvere sa automaticky zatvoria. 
Brzda vírivých prúdov pripojená k pohonu 
riadi rýchlosť zatvárania počas celej dráhy 
brány.

DICTAMAT 700 v nižšie opísanej verzii bol 
testovaný Štátnym úradom pre spracovanie 
materiálov v Severnom Porýní-Vestfálsku 
(MPA-NRW). 

Pre ťažké dvere je DICTAMAT 700 k dis-
pozícii aj so silnejším motorom a reťazou. 
V špeciálnej verzii sa môže používať aj 
v nebezpečných priestoroch. V prípade 
potreby si vyžiadajte dokumentáciu alebo 
si nechajte podrobne poradiť. 
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Pohon protipožiarnych posuvných brán AC
DICTAMAT 700

Rozmery / Obsah dodávky

Pohon sa montuje pomocou uhlového držiaka pri konci priamo zospodu na jazdnú 
koľajnicu brány.
Nasledujúci rozmerový výkres zobrazuje obsluhu 700505, vpravo. ľavá verzia 700501 
je zrkadlový obraz.
Pri ťažkých bránach vždy odporúčame namontovať pohon na "zatvorený" koniec dráhy.

Rozmery
DICTAMAT 700 

Rozmerové výkresy príslušenstva (napínacie zariadenie lana, kladka na lano, ako aj 
pohon brány pre dvojkrídlové brány) nájdete na stranách 05.014.00 a 05.016.00. 
Rozmery a technické údaje ostatných komponentov (tlmiče koncových polôh, ručné 
tlačidlá, ovládacie a bezpečnostné prvky, detektor dymu atď.) sú uvedené v kapitole 
tlmenia, pohonu brán a bránok a požiarnej techniky. 

Obsah dodávky  Pohonná jednotka (trojfázový motor, blokovací magnet, brzda s vírivými prúdmi)
 Uhlová konzola so závitovou doskou na montáž na jazdnú dráhu

 25 m oceľ. lanka ø 4 mm s nap. zariad., komp. pružinou a montážnou konz. na dvere

 Vodiaca kladka s mont. konzolou na inšt. priamo na jazdnú dráhu

Rozmery príslušenstvo

Rozmer v mm

DICTAMAT 700505 
Pravá verzia

otvorená 
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Pohon protipožiarnych posuvných brán AC
DICTAMAT 700

Pohonnú jednotku DICTAMAT 700 možno rýchlo a jednoducho pripojiť k štandardným 
pohonom dverí pomocou uhlového držiaka. Pridržiavací magnet pripojený k pohonu 
udržiava dvere otvorené v akejkoľvek polohe, kým sa nespustí alarm pomocou detek-
tora dymu alebo tlačidla na ručné uvoľnenie v riadiacej jednotke. V nevýbušnej verzii 
je pridržiavací magnet nainštalovaný samostatne na konci dverí. Ak chcete zabezpečiť 
úplné zatvorenie dverí, musíte použiť ručné uvoľňovacie tlačidlo so západkou (obj. č. 
700132). Pohon sa dodáva pripravený na inštaláciu vrátane kladky, kábla, napínacie-
ho zariadenia kábla a nosiča brány. Elektrické pripojenie musí vykonať autorizovaný 
odborník.

Technické údaje

Technické údaje          
DICTAMAT 700

 Motor otváracej sily 800 N

 Rýchlosť otvárania cca. 0,2 m/s (pri 50 Hz)

 Rýchlosť zatvárania nastaviteľná v rozsahu 0,08  - 0,2 m/s**

 Napájacie napätie / menovitý prúd   230/400 V / 1,33/0,75 A

 Menovitý výkon motora 0,18 kW

 Krútiaci moment pohonu 70 Nm 

 Pracovný cyklus 50 % ED

 Trieda ochrany IP 00 /IP 54 na požiadanie

 Hmotnosť (bez príslušenstva) 23 kg

** Rýchlosť zatvárania sa nastavuje priamo na pohone. Je kontrolovaná integrovanou 
brzdou vírivých prúdov až do koncovej polohy.
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Pohon protipožiarnych posuvných brán AC
DICTAMAT 700

Protipožiarny systém   
posuvných dverí s 
DICTAMAT 700

Trojfázový motor s napätím 400 V otvára brány stlačením tlačidla v režime mŕtveho chodu 
alebo v impulznom režime. Elektromagnetické zariadenie na udržiavanie otvorenej brány 
ju udržiava otvorenú, kým sa nevypne pomocou detektora dymu alebo ručného spínača. 
Automatické zatváranie sa vykonáva pomocou protizávažia. Nastaviteľná brzda vírivých 
prúdov reguluje rýchlosť zatvárania. Dvere sa pohybujú pomocou otočného oceľového 
lanka, ku ktorému je pripevnený špeciálny nosič, ktorý zároveň slúži na napnutie a 
zaistenie lanka. Odchyľovacia kladka sa tiež ľahko pripevní na jazdnú koľajnicu. 

Objednávacie údahe   
pohony

Typ 700501 

Funkcia / Príslušenstvo / Objednávacie údaje

 DICTAMAT 700 vĺavo  Obj. č. 700501

 DICTAMAT 700 vpravo  Obj. č. 700505

 Ovládanie E8 s   Obj. č. 730111

 Frekvenčný menič (v samostatnom kryte)  Obj. č. 730114

 Koncový spínač (otvárač)  Obj. č. 700156

 Detektor dymu DICTATOR   Reg. tech. pož.ochrany

 Prídavný pohon pre dvojkrídlové brány (lano) Obj. č. 700476

 Prísluš. k voľnobež. kolesu (ovládač brány a nap. ved. lana) na požiadanie

 Hydraulický tlmič typu EDHa / EDHM  od strany 05.055.00

 Ovládacie, prevádzkové a bezpečnostné prvky od strany 05.061.00

Objednávacie údaje 
iné príslušenstvo

Objednávacie údaje 
potrebné príslušenstvo

Protipožiarne posuvné dvere s DICTAMAT 700

Ak sa DICTAMAT 700 používa v spojení s riadiacou jednotkou E8 s frekvenčným 
meničom, odporúča sa použiť 3 koncové spínače - pre polohy brána ZATVORENÁ, 
pomalá rýchlosť OTVORENÁ a brána OTVORENÁ.
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Ovládanie pre DC-21 a 
striedavé protipožiarne pohony

Ovládanie E8

Prehľad

Ovládanie E8
Pre pohony protipožiarnych dverí 

Ovládače typu "E" sa používajú s jednos-
mernými pohonmi DICTATOR.
Riadiaca jednotka môže riadiť pohon buď v 
režime "mŕtveho muža", alebo alternatívne 
v impulznom režime. 
Niektoré parametre možno nastaviť pomo-
cou klávesnice na vonkajšej strane krytu. 
Táto klávesnica nahrádza bežné potencio-
metre. To znamená, že kryt krytu už nie je 
potrebné demontovať pri nastavovaní, čo je 
dôležitým prínosom pre prevenciu úrazov. 
Funkciu bezpotenciálového kontaktu možno 
nastaviť aj v riadiacej jednotke: Správa 
pri otvorených dverách, pri zatvorených 
dverách, pri pohybe, pri dymovom po-
plachu alebo pri otvorených aj zatvorených 
dverách. 
Pripojovacie svorky v riadiacej jednotke 
sú zásuvné, takže ich možno vybrať. To 
výrazne uľahčuje prácu s pripojením.  
Riadiacu jednotku možno použiť pre po-
hony 24 VDC a 48 VDC, so samostatným 
frekvenčným meničom aj pre trojfázové 
pohony 230/400 VAC.

 Typy ovládania Ochrana proti požiaru s jednosmerným motorom: E8

  Posuvné brány s jednosmerným motorom: E82

 Pripojiteľné motory  24/48 VDC, max. 120 W

  230/400 VAC (s prídavným frekvenčným meničom)
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Ovládanie pre DC-21 a 
striedavé protipožiarne pohony
Ovládanie E8

2
5
0

297 140

Rozmery / návod na montáž

Riadiaca jednotka E8 sa dodáva v plastovom kryte s krytím IP 56. Vysoký stupeň ochrany 
umožňuje inštaláciu aj vo vlhkom prostredí. 
Vďaka malým vonkajším rozmerom možno riadiacu jednotku E8 ľahko inštalovať aj v 
stiesnených priestoroch. 
V špeciálnej verzii je riadiaca jednotka E8 k dispozícii s integrovanou batériou alebo 
samostatným núdzovým napájaním pre detektor dymu, integrovaný pridržiavací solenoid 
a bezpečnostné zariadenie. V tejto verzii zostávajú dvere otvorené aj v prípade výpadku 
prúdu a zatvárajú sa len v prípade dymového poplachu. Ak sa aktivuje bezpečnostné 
zariadenie, dvere sa počas zatvárania nakrátko zastavia a potom sa zatvoria.

Pri výbere miesta montáže dbajte na to, aby vzdialenosť od motora nebola väčšia ako 30 
m. Za normálnych okolností by mala byť riadiaca jednotka namontovaná vo vzdialenosti 
maximálne 2,5 m, pretože všetky pohony DC-21 sa dodávajú s 2,5 m dlhým pripojovacím 
káblom k riadiacej jednotke. 
Pohon dverí, ovládacie 
prvky, detektory dymu a 
bezpečnostné zariadenia 
sa pohodlne pripájajú na 
odnímateľné svorkovnice. 
Každá svorkovnica obsahuje 
iný počet svoriek, a preto 
sa nemôže stať, že by bola 
náhodne zapojená na ne-
správnom mieste.  

Rozmery krytu E8

Montáž / Elektrické pri-
pojenie pohonov dverí

Rozmery v mm

Na ľavej strane krytu je k dispozícii celkom 5 káblových 
vstupov na pripojenie riadiacej jednotky. Vstup pre 
sieťový kábel je už vybavený vývodkou PG. 4 ďalšie 
káblové vstupy majú priemer 20 mm a sú určené pre 
káblové vývodky Pg 13.5. Vo všeobecnosti sa majú 
používať káblové vývodky s odľahčením ťahu.
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Ovládanie pre DC-21 a 
striedavé protipožiarne pohony

Ovládanie E8

Možnosti programovania a nastavenia

Základné nastavenia 

Ovládacie prvky typu "E" majú podobnú konštrukciu. Programovanie a nastavovanie je 
preto z veľkej časti rovnaké. Tým sa eliminuje potreba neustáleho prehodnocovania a 
opätovného učenia sa medzi rôznymi typmi ovládania. 
S riadiacimi jednotkami typu "E" a novým modulárnym systémom pohonu dverí 21 
predstavuje spoločnosť DICTATOR celkovú koncepciu, pri vývoji ktorej mali rozhodujúci 
význam jednoduchá, ľahko naučiteľná obsluha v kombinácii s najmodernejšou technoló-
giou, vysoký komfort obsluhy a flexibilné riešenia problémov.

Na ovládačoch typu "E" sa parametre nastavujú prostredníctvom displeja a membránovej 
klávesnice na vonkajšej strane krytu. Kláves Enter slúži na prepínanie medzi jednotlivými 
parametrami a klávesy so šípkami slúžia na zvyšovanie alebo znižovanie hodnôt. 

• OPEN, CLOSE: funkcia je nastaviteľná pomocou prepínača DIP.
• STOP 1: účinný v smere OPEN a CLOSE
• STOP 2: účinný len v smere CLOSE  
 V prípade dymového alarmu je možné zvoliť prioritu medzi bezpečnostným zariadením  
 alebo prioritným dymovým alarmom (nariadenie v Nemecku) (parameter P-3).
• Bezpečnostné zariadenie (STOP 3): účinné len v smere ZATVORENIA; 
 v prípade reakcie možno voliť medzi:   
 - dočasný STOP alebo 
 - STOP a potom úplné otvorenie dverí (parameter P-A) V prípade dymového alarmu 
 môžete zvoliť medzi prioritným bezpečnostným zariadením alebo prioritným dymovým 
 alarmom (nemecké predpisy) (parameter P-3). Bezpečnostné zariadenie nemá žiadnu 
 funkciu, ak sú dvere v polohe ZATVORENÉ.
• Automatické zatváranie: keď sa dvere dostanú do koncovej polohy OPEN, zatvoria sa 
 automaticky po čase, ktorý možno nastaviť v riadiacej jednotke (1 až 180 s) (para
 meter P-5)
• Blokovanie dverí v zatvorenej polohe (parameter P-4)
 So samostatným koncovým spínačom v polohe ZATVORENÉ je možné bránu v zat
 vorenej polohe zablokovať integrovaným blokovacím magnetom pohonu. Blokova
 cia sila je približne 50 kg pri pohone s lankom, približne 80 kg pri verzii s ozubeným 
 remeňom. 
• Reléový kontakt na ovládanie výstražných a signalizačných zariadení (funkcia 
 nastaviteľná pomocou 5 prepínačov DIP): keď sú dvere otvorené, keď sú dvere z
 atvorené, keď sa dvere pohybujú, keď je prítomný alarm, vždy, keď sú dvere otvorené 
 alebo zatvorené.     
Na optimálne prispôsobenie pohonu príslušnej bráne možno v riadiacej jednotke E8 
nastaviť rôzne parametre motora. Patrí medzi ne:
- Otáčky OPEN (otáčky CLOSE sa nastavujú priamo na pohone)
- Pomalá rýchlosť pred polohou OPEN (rýchlosť sa zníži pred dosiahnutím koncovej 
 polohy, takže už nie sú potrebné samostatné tlmiče koncovej polohy
 
Parameter P-b sa používa na nastavenie v riadiacej jednotke E8, či sa na detekciu polohy 
použijú samostatné koncové spínače alebo - v prípade pohonov brán s integrovaným 
snímačom polohy - tento snímač polohy. V druhom prípade sa hodnoty polohy nastavujú v 
riadiacej jednotke. Počas prvého uvedenia do prevádzky sa riadiaca jednotka automaticky 
prepne do režimu mŕtveho chodu na nastavenie koncových polôh. Po uložení všetkých 
koncových polôh sa ovládanie automaticky vráti do pulznej prevádzky. 

Riadiace jednotky typu E majú diagnostickú funkciu, ktorá v prípade problémov umožňuje 
cielenú pomoc aj telefonickým servisom firmou DICTATOR.

Parametre motora

Snímač polohy

Diagnóza

Prevádzkové funkcie/
Bezpečnostné zariade-
nia/ reléový kontakt
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Ovládanie pre DC-21 a 
striedavé protipožiarne pohony
Ovládanie E8

 Pohon brány DICTAMAT 8000-21 strana 05.010.00  

 Pohon brány DICTAMAT 7000-21 strana 05.01100 

 Pohon brány DICTAMAT 3700-21 strana 05.012.00

 Iné pohony 24 VDC, 48 VDC  na požiadanie 

Riadiaca jednotka E8 sa používa pre pohony protipožiarnych posuvných dverí s 24 V 
DC alebo 48 V DC motorom. 

 Menovité napájacie napätie 230 VAC, 50/60 Hz +/-10 % 

 Spotreba prúdu max. 250 W, 10 A 

 Výstupné napätie sek. 24 VDC

 Celková záťaž sek. max. 400 mA

 Výstupné napätie motora 24 bzw. 48 VDC

 Menovitý výkon motora 120 W, 48 VDC

 Rozmery HxBxT= 297 x 250 x 140 mm

 Bezpotenc. spínací kontakt/spín. kapacita max. 30 VAC / 60 VDC, 10 A

 Teplotný rozsah 0 - 40 °C, 20 - 70 % vlhkosti

 Trieda ochrany IP 56 / 2

 Kategória prepätia / izolácia II / trieda I

Technické údaje, objednávacie údaje

Na riadenie protipožiarnych pohonov ponúka spoločnosť DICTATOR riadiacu jednotku 
E8. Je určený pre jednosmerné motory. So samostatným frekvenčným meničom ho možno 
použiť aj pre trojfázové protipožiarne pohony.
V Nemecku sa môže riadiaca jednotka E8 používať len v kombinácii so schváleným 
vypínacím relé, ktoré v prípade poplachu úplne vypne riadiacu jednotku, a tým vždy 
zabezpečí bezpečné a spoľahlivé zatvorenie brány. 

Objednávacie údaje  Ovládanie  E8 Obj. č. 730111

 Frekvenčný menič pre ovládanie E8 (pozri nižšie) Obj. č.. 730114

 Núdzové napájanie pre ovládanie E8 (samostatné) na požiadanie

Technické údaje

Rozsah použitia  
Ovládanie E8

Obsah dodávky  Riadiaca jednotka v kryte IP 56 s membránovou klávesnicou a displejom.

V spojení so samostatným frekvenčným meničom sa používa pre protipožiarne pohony po-
suvných dverí s trojfázovými motormi 230/400 VAC (DICTAMAT 700, strana 05.019.00).
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Poloautomatické
pohony posuvných dverí s 

protipožiarnou ochranou
DICTAMAT 650

 • Vhodné pre posuvné brány do max. šírky brány 6,5 m

 • Pohonná sila (v smere zatvárania) max. 160 N (v špec. verzii až 320 N)

 • Nastaviteľná rýchlosť zatvárania 0,08 až 0,2 m/s (brzda vírivými prúdmi)

 • Prídržná sila na pridržiavanie otvorenia ca. 300 N

 • Pož. na nap. zariad. na pridrž. otvorenia 24 VDC  /  2,2 W  /  92 mA

 • Ovládanie prostredníctvom detektora dymu, núdz. spínača, relé

 • Hmotnost' 18 kg

Technické údaje

ako držiak, tlmič a zatváracie zariadenie

Pohon posuvnej brány               
DICTAMAT 650

Poloautomatický pohon dverí DICTAMAT 
650 je vhodný pre jednokrídlové a dvo-
jkrídlové posuvné protipožiarne dvere so 
šírkou do 6,5 m. 

Kompaktná konštrukcia vám umožňuje 
elektricky uzamknúť protipožiarne brány 
v akejkoľvek polohe a vybaviť ich schvá-
lenou zatváracou pružinou lacným a 
jednoduchým spôsobom. 

Rýchlosť zatvárania je ovládaná pro-
stredníctvom tlmiča vírivých prúdov s 
mimoriadne nízkym štartovacím odporom 
(nastaviteľný).

Bránu poháňa bezšmykové špeciálne 
oceľové lanko, ktoré zabezpečuje, aby sa 
zatváracia pružina nemohla uvoľniť ani pri 
častej prevádzke.

Pohon DICTAMAT 650 bol testovaný 
štátnym úradom pre spracovanie materiálov 
v Severnom Porýní-Vestfálsku (MPA-NRW).
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Poloautomatické
pohony posuvných dverí s 
protipožiarnou ochranou
DICTAMAT 650

2
0

9
0

410

5 230

3
6
0

112

Ø
6

1
8

145

42 90 

16035

2
6

7
0

1
7

9
0

11

SW 24

M8x30

2
4
 V

 D
C
, 
9
2
 m

A

135

123

15-70

2
2

-8
5

22 34

9
6

41
98

ø
 3

80

50 15

13

M10x30

M
1

6
x

6
0

2x ø 6.1

15

50

6

50

15
0

25

1120

6

60 4x M6

4x
9x20

30

2x
M8x16

2
5

1
0
5

Innen-
sechskant

8 mm 

Rozmery
Upozorňujeme, že pohon s dodaným zásuvným držiakom sa montuje vždy bočne vedľa 
konca koľajnice, a preto musí byť na tomto mieste dostatok miesta (vzdialenosť od konca 
koľajnice minimálne 430 mm).
Vďaka všestranným možnostiam montáže, ktoré ponúka dodávaná zásuvná konzola, 
môžete pohon namontovať aj v iných polohách pod koľajnicou. V prípade potreby si 
vyžiadajte špeciálne výkresy.
Nasledujúci rozmerový nákres zobrazuje pohon namontovaný na ľavom konci koľajnice. 
Ak ho chcete namontovať na pravý koniec koľajnice, musíte najprv demontovať konzolu 
a "vychyľovací valček" a pripevniť ich na skriňu operátora smerujúcu doľava. V prípade 
ťažkých dverí odporúčame namontovať pohon na "zatvorený" koniec koľajnice.

Pohon so zásuvnou      
konzolou

Napínač lana na upevne-
nie dverí a odchyľovacia 
kladka s montážnou kon-

Rozmerové výkresy príslušenstva pre dvojkrídlové brány a pre brány s voľným otváraním 
vám radi zašleme na požiadanie faxom. Rozmery ostatných komponentov (koncové 
polohové klapky, detektory dymu, ručné tlačidlá atď.) nájdete v katalógu DICTATOR.

Šípky označujú smer zat-
várania 
(= smer napínania) ver-
zie pre "dvere otvárané 
doľava" (obj. č. 
(obj. č. 700450)

Upínacia 
skrutka

OTV. - ZATV.

Ochrana proti 
stlačeniu
(nesmie byť 
odstránená pri 
bránach pod  
3 m!)N
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Poloautomatické
pohony posuvných dverí s 

protipožiarnou ochranou
DICTAMAT 650
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Po mechanickej montáži pohonu priamo pod jazdnú koľajnicu pripojte elektromagnetické 
zariadenie na pridržanie otvorenia pohonu a ručné uvoľnenie k "poplachovej slučke" 
detektorov dymu DICTATOR.

Po montáži pohonnej jednotky a odchyľovacej kladky musíte namontovať nosič brány 
na bránu tak, aby lano prebiehalo rovnobežne s jazdnou dráhou, keď je nosič pripo-
jený k spodnej polovici lana. Uistite sa, že smer otvárania pohonu je rovnaký ako smer 
otvárania brány. V prípade potreby môžete DICTAMAT 650 použiť aj pre opačný smer 
otvárania, a to pripojením otvárača brány k hornej polovici lana.

Oceľové lano by sa malo nasadiť, keď je brána úplne zatvorená. Po vyrovnaní a napnutí 
všetkých komponentov rovnobežne s dráhou lano dobre napnite. Krátkym zatlačením 
skontrolujte, či je zatváracia sila pružiny dostatočná na bezpečné a úplné zatvorenie 
brány. Zatváraciu silu môžete zvýšiť otočením napínacej skrutky na pohone v smere šípky 
(pozri rozmerový nákres). Otáčanie v opačnom smere znižuje zatváraciu silu

.

Potom zatlačte dvere do koncovej polohy OPEN a otáčaním nastavovacieho krúžku 
regulujte rýchlosť zatvárania (pozri rozmerový nákres). Ak to chcete urobiť,  musíte 
zdvihnúť blokovaciu pr užinu zo západky. Otáčanie v smere hodinových ručičiek spô-
sobuje nižšiu rýchlosť  zatvárania. Dodržiavajte bezpečnostné predpisy svojej krajiny, 
napr. v Nemecku:

DICTAMAT 650
lacná kompletná jednotka pre posuvné protipožiarne dvere

Vďaka kompaktnej konštrukcii je mimoriadne jednoduché vybaviť protipožiarne posuvné 
brány osvedčenými protipožiarnymi komponentmi DICTATOR. Magnet na udržanie otvor-
ených dverí integrovaný v pohone udržiava dvere otvorené v akejkoľvek polohe, kým sa 
nevypne jednosmerné napätie 24 V pomocou detektorov dymu alebo manuálne. Ak chcete 
zabezpečiť, aby sa dvere v prípade alarmu úplne zatvorili, musíte použiť vypínacie relé 
s alarmom a resetovacím tlačidlom alebo ručný uvoľňovač (obj. č. 700132, západka).

Tlmič vírivých prúdov, ktorý je tiež integrovaný v pohone, reguluje rýchlosť brány pri jej 
zatváraní pomocou integrovanej pružiny.

Montáž závesu na brán-
ku

Elektrické pripojenie

Pripevnenie oceľového 
lanka

Sila zatváracej pružiny

Nastavenie

Vorspannung

Usmernenia združení pre poistenie za škodu spôsobenú zamestnávateľom stanovujú, 
že sila pôsobiaca na prekážku nesmie prekročiť 150 N.

To sa dosiahne zodpovedajúco nízkou rýchlosťou zatvárania a použitím vhodných, 
oficiálne testovaných tlmičov koncovej polohy (napr. DICTATOR EDH). Pri výške brány 
menšej ako 3 m sa nesmie odstrániť štandardná ochrana proti zachyteniu na pohone 
a na odchyľovacom valci!
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Poloautomatické
pohony posuvných dverí s 
protipožiarnou ochranou
DICTAMAT 650

DICTAMAT 650
pre jednokrídlové a dvojkrídlové protipožiarne posuvné dvere

Pripojenie a funkcia

Po ručnom otvorení dverí elektromagnetické zariadenie DICTAMAT 650 drží dvere v 
ľubovoľnej polohe, kým sa nevypnú pomocou detektora dymu alebo ručného uvoľnenia 
(relé s uvoľňovacím a resetovacím tlačidlom alebo západkový núdzový spínač). Automa-
tické zatváranie sa uskutočňuje pomocou pružiny integrovanej v pohone. Nastaviteľná 
funkcia tlmenia DICTAMAT 650 reguluje rýchlosť zatvárania. Špeciálne rotujúce oceľové 
lanko pohybuje dverami, ku ktorým je pripojený špeciálny ovládač, ktorý zároveň slúži 
na napnutie a zaistenie lanka. Odchyľovacia kladka je tiež jednoducho pripevnená ku 
koľajnici. Pohon sa dodáva pripravený na inštaláciu vrátane držiaka na vloženie do 
jazdnej koľajnice.

Objednávacie údaje

Príslušenstvo

Obsah dodávky

Zariadenie na udržiavanie otvoreného stavu v pohone je pripojené k napájacej jednotke 
a detektorom dymu tak, aby sa v prípade dymového poplachu vyplo napätie 24 V DC.

 DICTAMAT 650 (160 N) pre brány otvárané doľava           Obj. č. 700450

 DICTAMAT 650 (160 N) pre brány otvárané doprava           Obj. č. 700451

 DICTAMAT 650 s balíkom pružín 320 N              na požiadanie
 
 Pohonná jednotka (zatv pružina, tlmič vírivých prúdov a integrovaný elektromagnet)

 Montážna zásuvná konzola so závitovou doskou na montáž do koľaje

 25 m špec. oceľového špirálového lana s nap. zar. a držiakom na montáž na dvere

 Kladka s montážnou konzolou na inštaláciu priamo na jazdnú dráhu

 Prídavný pohon pre dvojkrídlové brány                                          Obj. č. 780990

 Prísluš. k voľnob. kolesu (ovládač brány a napínač ved. lana)      pozri špec. brožúru

 Hydraul. tlmič typu EDHa / EDHM (len konc. pol. CLOSED))    od strany 05.055.00

 Detektor dymu, man. uvoľnenie, reset. tlačidlo          Reg. technológia protipož. ochr.

 Centrála RZ-24               Reg. technológia protipož. ochr.  

 Ovlád. a prevádz. prvky brána ZATVORENÉ (mŕtvy chod)    od strany 05.061.00 
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Poloautomatické pohony                                    
posuvných dverí s protipožiarnou ochranou 

DICTAMAT 560/570

Pohony dverí DICTAMAT 560 a DICTAMAT 
570 sa používajú na udržiavanie otvor-
ených a automatické zatváranie posuvných 
protipožiarnych dverí.

Elektromagnetické zariadenie na 
pridržiavanie otvorených dverí drží dve-
re v ľubovoľnej polohe prostredníctvom 
otáčajúceho sa oceľového lanka, kým sa 
napájanie nepreruší pripojenými detektor-
mi dymu alebo manuálnym tlačidlom (s relé) 
alebo núdzovým spínačom.

Proces zatvárania je riadený bez trenia 
a opotrebovania pomocou integrovanej 
brzdy s vírivými prúdmi.

Na automatické zatváranie brány je možné 
samostatne nainštalovať pružinovú lanovú 
kladku DICTATOR. V opačnom prípade je 
potrebná protiváha na mieste.

DICTAMAT 560 a DICTAMAT 570 boli 
testované štátnym úradom pre kontrolu 
materiálov v Severnom Porýní-Vestfálsku 
MPA-NRW.

 • Elektromagnetické pridrž. otvorenia brány v akejkoľvek polohe (24 VDC / 92 mA)

 • Obehové oceľové lano sa ľahko montuje a je mimoria. bezpečné na prevádzku

 • Nastaviteľná regulácia rýchlosti zatvárania (0,08 až 0,2 m/s)

 • Tlmenie vírivých prúdov bez trenia a opotrebenia, prídržná sila cca 300 N

 • Montážny držiak na jednoduché pripevnenie na jazdnú lištu dverí

 • Obzvlášť malé rozmery umožňujú inštaláciu pred dvere

 • K dispozícii sú pruž. lanové kladky so 160 N a 320 N (pracovný zdvih 6,5 m)

Technické údaje

Blokovacie a zatváracie 
zariadenie 
DICTAMAT 560/570 pre posuvné protipožiarne dvere
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Poloautomatické pohony                                 
posuvných dverí s protipožiarnou ochranou 
DICTAMAT 560/570
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Otáčaním nastavovacieho krúžku môžete meniť tlmiace sily alebo krútiace momenty. Pri 
otáčaní v smere hodinových ručičiek sa medzera X zmenšuje a brzdný účinok je silnejší. 
Sila [N] a rýchlosť [m/s] sa vzťahujú len na remenicu Ø 95.

Tlmiace vlastnosti a rozmery

Brzdné momenty

* Prestaviteľná otáčaním remenice po odstránení poistnej podložky.

Smer tlmenia

Zaisťovacia 
podložka

Blokovacie a tlmiace za-
riadenie

Napínač lana na 
upevnenie dverí a 
odchyľovacia kladka s 
montážnou konzolou

Medzera X

Nastavovací krúžok
Behová dráha
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Poloautomatické pohony                                    
posuvných dverí s protipožiarnou ochranou 

DICTAMAT 560/570

DICTAMAT 560
s kladkou s pružinovým lanom pre protipožiarne posuvné brány s pra-
covnou dráhou do 6,5 m

Objednávacie údaje  DICTAMAT 560 (vírivé prúdy) s pružinovou kladkou 160 N  Obj. č. 700301

 DICTAMAT 560 (vírivé prúdy) s pružinovou kladkou 320 N  Obj. č. 700311
 

 Zariadenie na pridržiavanie a tlmenie (elektromagnetické pridrž., tlmič víriv. prúdov)

 Montážny držiak na priame upevnenie pohonu na jazdnú koľajnicu

 25 m oceľového lana s náprstkom, 2 káblovými svorkami a napínacím zariadením

 Napínacia remenica s montážnou konzolou na priamu montáž na jazdnú dráhu

 Pružinová kladka (160 N alebo 320 N) vrátane držiaka a 10 m oceľového lana

 Manuálne uvoľňo. tlačidlo "Zatvoriť protipožiarny uzáver  Obj. č. 700132

 Centrála RZ-24  Reg. protipož. technika

 Detektor dymu DICTATOR  Reg. protipož. technika

 Tlmič koncovej polohy typ DICTATOR EDH  od strany 05.055.00

 Príslušenstvo k voľnobehu (pohon brány a napínač lana)  pozri špeciálnu brožúru

Pohon dverí DICTAMAT 560 slúži ako zariadenie na pridržiavanie otvorenia a zatvára-
nie posuvných protipožiarnych dverí. Integrované tlmenie vírivých prúdov zabezpečuje 
kontrolovanú a konštantnú rýchlosť zatvárania. Otáčavé oceľové lanko spája zariadenie 
na pridržiavanie otvorenia a tlmenie s krídlom dverí.
Súčasťou dodávky DICTAMAT 560 je aj pružinová lanová kladka, ktorá je k dispozícii s 
uzatváracou silou až 160 N alebo 320 N. Silový diagram a rozmerové výkresy nájdete 
na strane 05.038.00.

Obsah dodávky

Príslušenstvo

Bránu možno otvárať ručne (voľnobeh) a v ľubovoľnej požadovanej polohe ju drží zaria-
denie na pridržanie otvorenia.
Elektrické pripojenie (24 V DC) sa musí vykonať podľa schémy pripojenia na predchád-
zajúcej strane. Po vypnutí napájania detektorom dymu alebo ručnom uvoľnení pomocou 
relé a resetovacieho tlačidla alebo poplašného spínača (obj. číslo 700132) sa brána 
automaticky zatvorí pomocou kladky s pružinovým lanom.

Funkcia
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Poloautomatické pohony                                 
posuvných dverí s protipožiarnou ochranou 
DICTAMAT 560/570

Funkcia

DICTAMAT 570
pre protipožiarne posuvné dvere s protizávažím

Pohon dverí DICTAMAT 570 slúži ako zariadenie na pridržanie otvorenia posuvných 
protipožiarnych dverí. Integrované tlmenie vírivých prúdov zabezpečuje kontrolovanú a 
konštantnú rýchlosť zatvárania.
Otočné oceľové lanko spája zariadenie na pridržiavanie a tlmenie s krídlom dverí.
Elektrické pripojenie (24 V DC) sa vykoná podľa schémy pripojenia na druhej strane 

Dvere sa dajú otvárať ručne (voľnobeh) a v ľubovoľnej polohe ich drží zariadenie na 
pridržanie otvorených dverí.
Po vypnutí napájania (24 V DC) detektorom dymu alebo ručným uvoľnením (pomocou relé 
a resetovacieho tlačidla alebo poplachového spínača 700132) zariadenie na pridržanie 
otvorenej brány uvoľní bránu a protizávažie môže automaticky zatvoriť bránu.

Objednávacie údaje

Obsah dodávky

 DICTAMAT 570 (vírivý prúd)  Obj. č. 700351
 

 Zariadenie na pridržiavanie a tlmenie (elektromagnet. pridrž., tlmič vírivých prúdov)

 Montážny držiak na priame upevnenie pohonu na jazdnú koľajnicu

 25 m oceľového lana s náprstkom, 2 káblovými svorkami a napínacím zariadením

 Napínacia remenica s montážnou konzolou na priamu montáž na jazdnú dráhu

 Manuálne uvoľňo. tlačidlo "Zatvoriť protipožiarny uzáver" Obj. č. 700132

 Centrála RZ-24  Reg. protipož. technika

 Detektor dymu DICTATOR   Reg. protipož. technika

 Tlmič koncovej polohy typ DICTATOR EDH  od strany 05.055.00

 Príslušenstvo k voľnobehu (pohon brány a napínač lana) pozri špeciálnu brožúru

Príslušenstvo
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Poloautomatické pohony 
posuvných dverí s protipožiarnou ochranou

DICTAMAT 500

 • Pre protipožiarne posuvné dvere so šírkou max. 6,5 m

 • Uzatváracia sila 160 N 

 320 N (nie je určené pre oblasti s nebezpeč. výbuchu)

 • Pre brány do max 400 kg: 160 N / 800 kg: 320 N (nie EX-zóny)

 • Zatváranie pomocou integrovanej zatváracej pružiny, otváranie ručne

 • Rýchlosť zatvárania nastaviteľná v rozsahu 0,08 - 0,2 m/s 

 • Hmotnosť s pružinou 160 N: 16 kg

 s pružinou 320 N: 22 kg

Výberové kritériá

Pohon dverí DICTAMAT 500 zatvára 
protipožiarne posuvné dvere do šírky 6,5 
m kontrolovaným spôsobom pomocou 
pružiny. DICTAMAT 500 sa môže používať 
aj v priestoroch s nebezpečenstvom 
výbuchu (zatváracia sila je tu max. 160 
N), pretože dvere v prípade potreby drží 
otvorené samostatný magnet. 

Uzatváracia pružina a radiálny tlmič DIC-
TAMAT 500 sú inštalované v kompaktnom 
puzdre. Vďaka tomu je inštalácia oveľa 
jednoduchšia. 

Oceľové lanko DICTAMAT 500 je pripev-
nené priamo k zatváracej hrane dverí. 
Keď sa brána otvorí, pružina sa napne. 
Akonáhle sa brána uvoľní alebo sa magnet 
v polohe OTVORENÉ (napr. detektorom 
dymu v prípade poplachu) vypne, pružina 
bránu zatvorí. Rýchlosť zatvárania je ria-
dená integrovaným radiálnym tlmičom. Je 
nastaviteľný. 

DICTAMAT 500 bol testovaný štátnym 
úradom pre skúšanie materiálov Severného 
Porýnia-Vestfálska (MPA-NRW).

Zatváracia pružina pre posuvné protipožiarne dvere 
v Ex-zóne s reguláciou rýchlosti

DICTAMAT 500
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Poloautomatické pohony 
posuvných dverí s protipožiarnou ochranou
DICTAMAT 500
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Rozmery / objednávacie údaje
DICTAMAT 500 je vždy namontovaný v polohe ZATVORENÉ. Verzia so zatváracou silou 
160 N sa zvyčajne montuje pomocou zásuvného držiaka na bočnú stranu koľajnice. 
Na to je potrebný dostatočný priestor vedľa konca koľajnice (vzdialenosť od konca 
koľajnice minimálne 430 mm). Ak nie je k dispozícii, montuje sa priamo zdola pomocou 
protiplechu v koľajnici, rovnako ako verzia s 320 N. Nasledujúci rozmerový nákres 
zobrazuje pohon namontovaný na ľavom konci koľajnice. 

Rýchlosť zatvárania sa nastavuje priamo na radiálnom tlmiči. 

Dôležité: sila pôsobiaca na prekážku nesmie presiahnuť 150 N.

Rozmery 

Sila zatváracej pružiny

Šípky označujú smer 
zatvárania 
(= smer upínania).

Napínacia 
skrutka

Objednávacie údaje  DICTAMAT 500, 160 N, 10 m lanko, vľavo  Obj. č. 700040

 DICTAMAT 500, 160 N, 10 m lanko, vpravo  Obj. č. 700041

 DICTAMAT 500, 320 N, 10 m lanko, vľavo  Obj. č. 700042

 DICTAMAT 500, 320 N, 10 m lanko, vpravo  Obj. č. 700043

 DICTAMAT 500, 160 N, 25 m lanko, vľavo  Obj. č. 700044

 DICTAMAT 500, 160 N, 25 m lanko, vpravo  Obj. č. 700045

 DICTAMAT 500, 320 N, 25 m lanko, vľavo  Obj. č. 700046

 DICTAMAT 500, 320 N, 25 m lanko, vpravo  Obj. č. 700047
 

Obsah dodávky  Pohon (zatv. pružina a rad. tlmič v púzdre), lano ø 3 mm (10 /25 m, pozri nižšie)

 Montážna zásuvná konzola so závitovou doskou na montáž do jazdnej dráhy

DICTAMAT 500 (vpravo) 
so zatváracou pružinou 
160 N

DICTAMAT 500 so zatv. 
pružinou 320 N
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Uzatváracie zariadenia pre 
protipožiarne posuvné brány 

Pružinová kladka

Pružinová kladka
s klzným nábojom a voľnobehom

Pružinové kladky DICTATOR sa používajú 
ako predpísané zatváracie zariadenie na 
posuvných protipožiarnych dverách. 

Dajú sa ľahko pripevniť na bežecké 
koľajnice, ktoré sú k dispozícii na trhu.

Výhodou kladky s pružinovým lanom v 
porovnaní s inými uzatváracími zariade-
niami je, že nie je potrebná zložitá montáž 
protizávažia.

Vďaka voľnobežnému kolesu a klznému 
náboju je predpínanie jednoduché aj pri 
inštalácii.

Ako príslušenstvo pre pružinové lanové 
kladky DICTATOR odporúčame v závislosti 
od veľkosti brány buď radiálny tlmič, alebo 
koncový polohový tlmič.

Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcich 
stranách a v kapitole Technológia tlmenia 
v katalógu DICTATOR.

Pružinové lanové kladky DICTATOR so 
160 N a 320 N sú oficiálne testované ako 
zatváracie zariadenia pre protipožiarne 
posuvné brány a posuvné dvere.

Technické údaje  Materiál  Oceľ

 Povrch: Typ 160 N Prášková farba (RAL 7036)

  Typ 320 N Pozinkované

 Sila pružiny  160 N resp. 320 N

 Dĺžka trate  6,5 m

 Oceľové lano  10 m;  Ø 3 mm
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Uzatváracie zariadenia pre 
protipožiarne posuvné brány 
Pružinová kladka

Strana 05.038.00
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Objednávacie údaje  Pružinová kladka (160 N) Obj. č.  070060

 Pružinová kladka (320 N) Obj. č.  070065

Pružinová kladka 320 N

Pružinová kladka 160 N

Typ 320 N

Predpätie

Typ 160 N

Diagram sily/trate     
(uzatváracie sily na lane pri 3 
otáčkach predpätia)
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Technológia tlmenia pre 
protipožiarne posuvné dvere

Tlmiace sily

Radiálny tlmič 
pre protipožiarnu ochranu posuvných dverí a brán

Prehľad

Radiálne tlmiče DICTATOR riadia a obmed-
zujú rýchlosť zatvárania protipožiarnych 
posuvných dverí a brán na celej dráhe 
pohybu. 

Keďže bez týchto tlmičov je životnosť 
konštrukcie brány obmedzená a pri zat-
váraní brány vznikajú veľké hmotnostné 
sily, všetky samozatváracie posuvné dvere a 
brány musia byť vybavené takýmito tlmičmi.

Hydraulické tlmenie je plynulo nastaviteľné. 
Aby sa zabezpečilo, že otváranie brány 
nebude brzdené, sú všetky radiálne klapky 
DICTATOR vybavené voľnobehom v jednom 
smere. 

Reťazové kolesá sú určené pre reťaze 1/2 
"x1/8".

Radiálne klapky DICTATOR sú testované 
na použitie na protipožiarnych dverách 
a bránach. 

Radiálny tlmič RD 240/241 Max. krútiaci moment 8 Nm
posuv. dvere do 400 kg, posuvné brány do 1000 kg

Radiálny tlmič  LD 50 Max. krútiaci moment 2 Nm, posuv. dvere do 300 kg 
PfB Rosenheim

Radiálny tlmič  LD 100 Max. krútiaci moment 5 Nm, posuv. dvere do 400 
kg, posuv. brány do 600 kg
PfB Rosenheim

Tlmenie prostredníctvom Lano, reťaz (napnutá alebo otáčavá), ozubený 
remeň, ďalšie verzie na vyžiadanie
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Technológia tlmenia pre 
protipožiarne posuvné dvere
Tlmiace sily

0

2

4

6

8

0 100 200 300 400

 [Nm]

 [1/min]

0,5

1

1,5

2

0
0 50 100 150 200 U/min

Nm

0
0

1

2

3

4

5

50 100 150 200

0
0

1

2

3

4

5

50 100 150 200

Nm

U/min

LD50-2

LD50

0
0

1

2

3

4

5

50 100 150 200

0
0

1

2

3

4

5

50 100 150 200

Nm

U/min

Tlmiace sily rôznych sérií

Diagramy tlmenia        
série RD 240 / 241

Nasledujúce diagramy zobrazujú tlmiace vlastnosti sérií RD 240/241, LD 50 a LD 100. 
Radi vám však pomôžeme pri výbere radiálneho tlmiča vhodného pre vašu aplikáciu.

maximálne nastavenie

Radiálny tlmič 
RD 240 / 241

minimálne nastavenie

Diagramy tlmenia         
série LD 50 / LD 100

maximálne nastavenie LD 50

maximálne nastavenie

minimálne 
nastavenie

minimálne 
nastavenie
LD 50-2

Radiálny tlmič LD 100Radiálny tlmič LD 50
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Technológia tlmenia pre 
protipožiarne posuvné dvere a brány

Radiálny tlmič RD 240/241
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Základná jednotka radiálneho tlmiča s ozubeným 
kolesom
na nepretržité tlmenie s cirkulujúcou reťazou

Radiálne tlmiče DICTATOR regulujú rýchlosť pohybu na neobmedzenú vzdialenosť. 
Používajú sa pre posuvné brány, protipožiarne brány, valčekové dopravníky, lanové 
alebo reťazové zdvíhadlá.

Pri radiálnych tlmičoch RD 240000 a RD 240017 sa tlmenie dosahuje pomocou reťaze, 
ktorej aspoň jedna štvrtina sa musí otáčať okolo ozubeného kolesa.

Rozmerový výkres zobrazuje smer chodu tlmiaceho kolesa nastavený z výroby (pozri 
obrázok nižšie). Smer tlmenia reťaze závisí od spôsobu vedenia reťaze okolo kolesa 
(pozri obrázky vyššie). V prípade potreby môžete zmeniť smer tlmenia uvoľnením 
zámku, vybratím tlmiaceho kolieska a jeho nasadením na nápravu opačným smerom. 
Nezabudnite koleso opäť upevniť.

Tlmiacu silu môžete plynule nastaviť na regulačnej skrutke. Termostatický ventil automa-
ticky kompenzuje teplotné vplyvy v rozmedzí od -15 °C do +70 °C.

Návod na montáž a 
obsluhu

Poistka Poistka

Smer tlmenia

Rozmery

Objednávacie údaje

  Tlmenie voľnobehu

 Radiálny tlmič RD 240000, normálne tlmenie Obj. č.  240000
 Radiálny tlmič RD 240017, ľahké tlmenie Obj. č.  240017
 Napínacia remenica pre reťaz Obj. č.  785972
 Napínač reťaze Obj. č.  710497
 Reťaz na bežný meter Obj. č.  220006
 Reťazový zámok Obj. č.  220007

Všetky rozmery v mm
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Technológia tlmenia pre 
protipožiarne posuvné dvere a brány
Radiálny tlmič RD 240/241
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Radiálne tlmiče DICTATOR regulujú rýchlosť pohybu na neobmedzenú vzdialenosť. 
Používajú sa pre posuvné brány, protipožiarne brány, valčekové dopravníky, lanové 
alebo reťazové zdvíhadlá.

Radiálne tlmiče RD 240011 a RD 240013 sú tlmené pomocou otočného oceľového 
lanka (Ø 3 mm). Pripevnite radiálny tlmič tak, aby oceľové lanko prebiehalo presne v 
línii s remenicou. Lano dobre napnite - napr. pomocou napínača lana DICTATOR (vrátane 
montážnej konzoly na dvere).

Základná jednotka radiálneho tlmiča s remenicou
na plynulé tlmenie pomocou lana

Montáž a návod           
na obsluhu

Rozmery

Rozmerový výkres zobrazuje smer chodu tlmiaceho kolesa nastavený z výroby (pozri 
obrázok nižšie). Smer tlmenia lana závisí od spôsobu vedenia lana okolo kolesa (pozri 
ilustrácie vyššie). V prípade potreby môžete zmeniť smer tlmenia uvoľnením zámku, 
vybratím tlmiaceho kolieska a jeho nasadením na nápravu opačným smerom. Neza-
budnite koleso opäť upevniť.
Tlmiacu silu môžete plynule nastaviť na regulačnej skrutke. Termostatický ventil automa-
ticky kompenzuje teplotné vplyvy v rozmedzí od -15 °C do +70 °C.

Rozmerový výkres zobra-
zuje RD 240011. RD 

240013 sa líši len prieme-
rom kladky (ø 90 mm).

  Tlmenie voľnobehu

Poistka Poistka

Smer tlmenia

 Radiálny tlmič s remenicou Ø 60 Obj. č. 240011
 Radiálny tlmič s remenicou Ø 90 Obj. č. 240013
 Kladka pre lano Obj. č. 700530
 25 m oceľové lano (Ø 3 mm) Obj. č. 700155
 Napínač lana s montážnou konzolou na dvere Obj. č. 700478
  

Objednávacie údaje

Všetky rozmery v mm
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Technológia tlmenia pre 
protipožiarne posuvné dvere a brány

Radiálny tlmič RD 240/241
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Radiálne tlmiče DICTATOR regulujú rýchlosť pohybu na neobmedzenú vzdialenosť. 
Používajú sa pre posuvné brány, protipožiarne brány, valčekové dopravníky, lanové 
alebo reťazové zdvíhadlá.

Pri radiálnom tlmiči RD 240001 sa tlmenie dosahuje pomocou napnutej reťaze, ktorá 
je vedená cez tri reťazové kolesá.

Montáž a návod           
na obsluhu

Radiálny tlmič RD 240001
pre plynulé tlmenie s napnutou reťazou

Rozmery

Objednávacie údaje  Radiálny tlmič pre napnutú reťaz Obj. č. 240001
 Reťaz na bežný meter Obj. č. 220006
 Napínač reťaze (kompletná sada) Obj. č. 220005

Rozmerový výkres zobrazuje smer chodu tlmiaceho kolesa nastavený z výroby (pozri 
obrázok nižšie). Smer tlmenia reťaze závisí od spôsobu vedenia reťaze okolo ozubených 
kolies (pozri obrázky vyššie). V prípade potreby môžete zmeniť smer tlmenia uvoľnením 
zámku, vybratím tlmiaceho kolieska a jeho nasadením na nápravu opačným smerom. 
Nezabudnite koleso opäť upevniť.

Tlmiacu silu môžete plynule nastaviť na regulačnej skrutke. Termostatický ventil automa-
ticky kompenzuje teplotné vplyvy v rozmedzí od -15 °C do +70 °C. 

Tlmenie voľnobehu

Poistka

Smer tlmenia

Smer tlmenia
Poistka

Všetky rozmery v mm
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Technológia tlmenia pre 
protipožiarne posuvné dvere a brány
Radiálny tlmič RD 240/241
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Radiálne tlmiče DICTATOR regulujú rýchlosť pohybu na neobmedzenú vzdialenosť. 
Používajú sa pre posuvné brány, protipožiarne brány, valčekové dopravníky, lanové 
alebo reťazové zdvíhadlá.

Radiálne tlmiče RD 240003 a RD 240012 sú tlmené pomocou napnutého oceľového 
lanka, ktoré je vedené cez tri kladky.

Montáž a návod           
na obsluhu

Radiálny tlmič RD 240003 a RD 240012
na plynulé tlmenie pomocou napnutého lana

Rozmery

Rozmerový výkres zobrazuje smer chodu tlmiacej kladky nastavený z výroby (pozri 
obrázok nižšie). Smer tlmenia kábla závisí od spôsobu vedenia kábla okolo kladiek 
(pozri obrázky vyššie). V prípade potreby môžete zmeniť smer tlmenia aj tak, že uvoľníte 
zámok, vyberiete tlmiaci kotúč a nasadíte ho na nápravu opačne. Nezabudnite disk 
opäť zabezpečiť.

Tlmiacu silu môžete plynule nastaviť na regulačnej skrutke. Termostatický ventil automa-
ticky kompenzuje teplotné vplyvy v rozmedzí od -15 °C do +70 °C.

 Radiálny tlmič pre napnuté lano, normálne tlmenie Obj. č. 240003
 Radiálny tlmič pre napnuté lano, ľahké tlmenie Obj. č. 240012
 Oceľové lano (dĺžka: 25 m) Obj. č. 700155
 Napínač lana (kompletná súprava) Obj. č. 220005S

Objednávacie údaje

Tlmenie voľnobehu

Poistka

Smer tlmenia

Smer tlmenia

Všetky rozmery v mm
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Technológia tlmenia pre 
protipožiarne posuvné dvere a brány

Radiálny tlmič RD 240/241
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Radiálne tlmiče DICTATOR regulujú rýchlosť pohybu na neobmedzenú vzdialenosť. 
Používajú sa pre posuvné brány, protipožiarne brány, valčekové dopravníky, lanové 
alebo reťazové zdvíhadlá.

Pri radiálnom tlmiči RD 240004 sa tlmenie dosahuje pomocou napnutého oceľového 
lanka, ktoré je vedené cez tri lanové kladky.

 

Montáž a návod           
na obsluhu

Objednávacie údaje  Radiálny tlmič pre napnuté lano   Obj. č. 240004
 Oceľové lano (dĺžka: 25 m)   Obj. č. 700155
 Napínač lana (kompletná súprava)   Obj. č. 220005S

Radiálny tlmič RD 240004
na plynulé tlmenie pomocou napnutého lana

Rozmery

Rozmerový výkres zobrazuje smer chodu tlmiacej kladky nastavený z výroby (pozri 
obrázok nižšie). Smer tlmenia kábla závisí od spôsobu vedenia kábla okolo kladiek 
(pozri obrázky vyššie). V prípade potreby môžete zmeniť smer tlmenia aj tak, že uvoľníte 
zámok, vyberiete tlmiaci kotúč a nasadíte ho na nápravu opačne. Nezabudnite disk 
opäť zabezpečiť.

Tlmiacu silu môžete plynule nastaviť na regulačnej skrutke. Termostatický ventil automa-
ticky kompenzuje teplotné vplyvy v rozmedzí od -15 °C do +70 °C. 

Tlmenie voľnobehu

Poistka Poistka

Smer tlmenia

Smer tlmenia

Všetky rozmery v mm
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Technológia tlmenia pre 
protipožiarne posuvné dvere a brány
Radiálny tlmič RD 240/241

RD 240000                                                     RD 240001

RD 240003                                          
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Konzola 240020 pre sériu RD 240/241

Rozmery konzoly

Konzola 240020 sa používa na jednoduchú a bezpečnú montáž radiálnych tlmičov RD 
240/241 na krídlo dverí, steny alebo pevné nosníky, ktoré sa nesmú prevŕtať.  

Radiálne tlmiče DICTATOR RD 240/241 majú 2 slepé závitové otvory M8 (hlboké 20 
mm), ktorými sa upevňujú priamo alebo na konzolu.

Povrch konzoly je štandardne pozinkovaný. 

Pre špeciálne požiadavky na upevnenie dodávame aj iné tvary konzol.

Rozmery konzoly s ra-
diálnymi tlmičmi série 
RD 240/241 

Všetky rozmery v mm
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Technológia tlmenia pre 
protipožiarne posuvné dvere a brány

Radiálny tlmič LD

Rozmery LD 50 základná 
jednotka

Základná jednotka radiálneho tlmiča LD 50 je určená na tlmenie pomocou lana. Priemer 
štandardnej lanovej kladky je 45 mm. Radiálny tlmič LD má celkom 6 montážnych otvorov 
s priemerom 2,9 mm, ktoré umožňujú individuálnu montáž radiálneho tlmiča. Pomocou 
sady montážnych konzol možno radiálny tlmič LD 50 ľahko namontovať horizontálne 
aj vertikálne. Okrem toho je k dispozícii aj adaptérová konzola a adaptérová doska 
(pozri nasledujúcu stranu).  

Radiálny tlmič LD 50, 
bez montážnej konzoly  

Rozmery LD 50 so sadou 
montážnych konzol

Radiálny tlmič LD 50, 
so sadou mont. konzol, 
horizont. montáž

Radiálny tlmič LD 50, 
so súpravou montáž. 
konzol, vertik. montáž

Radiálny tlmič LD 50, plastový, bez montážnej konzoly Obj. č. 244041

Radiálny tlmič LD 50, plastový, so supr. mont. konzol pozink. Obj. č. 244040

Radiálny tlmič LD 50, plastový, so sadou montáž. konzol V2A Obj. č. 244042

Radiálny tlmič LD 50-2, plastový, bez montážnej konzoly Obj. č. 244049

Radiálna tlmič LD 50-2, plastový, so súpr. montáž. konzol pozink. Obj. č. 244047

Radiálny tlmič LD 50-2, plastový, so sad. mont. konzol V2A Obj. č. 244048

Objednávacie údaje

Obsah dodávky Radiálny tlmič LD 50 s remenicou Ø 45 z hliníka s vložkou Vulkollan, s voľnobehom, 
puzdro z plastu, s montážnou konzolou pozinkovanou alebo bez nej 

Radiálny tlmič LD 50 základná jednotka 
s remenicou

Všetky rozmery v mm
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Technológia tlmenia pre 
protipožiarne posuvné dvere a brány
Radiálny tlmič LD

Radiálny tlmič LD 100 s remenicou Ø 65
na horizontálnu alebo vertikálnu montáž

Radiálny tlmič LD 100 s remenicou Ø 65 je tlmený obvodovým káblom s priemerom 3 
mm. LD 100 s remenicou Ø 65 sa môže dodávať so sadou montážnych konzol alebo 
bez nej.
V štandardnej verzii má remenica voľnobeh, takže tlmenie prebieha len v jednom smere. 
Pri montáži dbajte na to, že lano by sa malo obtočiť okolo lanovej kladky približne o 
150°, aby sa dosiahol optimálny tlmiaci účinok. 

Objednávacie údaje

Rozmery LD 100 
základná jednotka

Radiálny tlmič LD 100 
s remenicou 65 
bez sady montážnych kon-

Radiálny tlmič LD 100 
s remenicou 65
so sadou montážnych kon-
zol

Obsah dodávky Radiálny tlmič LD 100 s remenicou Ø 65 z hliníka s vložkou Vulkollan, s voľnobehom, 
puzdro z plastu, s montážnou konzolou pozinkovanou alebo bez nej

Rozmery LD 100 s 
Súprava montážnych 
konzol

Radiálny tlmič LD 100, remenica Ø 65, bez montážnej konzoly Obj. č. 244141

Radiálny tlmič LD 100, remenica Ø 65, montážna konzola poz. Obj. č. 244101

Všetky rozmery v mm
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Technológia tlmenia pre 
protipožiarne posuvné dvere a brány

Radiálny tlmič LD

Radiálny tlmič LD 100 s remenicou Ø 90
s montážnou konzolou so 6 otvormi, pozinkovaná

Radiálny tlmič LD 100 s remeninou Ø 90 je tlmený rotujúcim lanom s priemerom 3 
mm. Vždy by sa mal používať na dlhšie cesty lanom, pretože vďaka väčšiemu priemeru 
ponúka dlhšie ovinutie lana, a tým aj bezpečné vedenie lana. Lano by sa malo obtočiť 
okolo kladky približne o 150°, aby sa dosiahol optimálny tlmiaci účinok.  
V štandardnej verzii má lanový kotúč voľnobeh, takže tlmenie prebieha len v jednom 
smere chodu. 

Objednávacie údaje

Rozmery

Štandardný obsah 
dodávky

Radiálny tlmič LD 100 s remenicou Ø 90 z hliníka s vložkou Vulkollan, s voľnobehom, 
kryt z plastu, montážna konzola so 6 upevňovacími otvormi, pozinkovaná 

Radiálny tlmič LD 100, remenica Ø 90, bez mont. konzoly Obj. č. 244142

Radiálny tlmič LD 100, remenica Ø 90, montážna konzola pozi. Obj. č. 244102

Kladka pre lano Obj. č. 700530

25 m oceľového lanka Ø 3 mm Obj. č. 700155

Napínač lana s pohonom brány Obj. č  700478

LD 100 s lanovou kladkou Ø 90 sa bežne dodáva s pozinkovanou montážnou konzolou. 
Má 6 otvorov, takže montážnu polohu možno prispôsobiť konkrétnej situácii na mieste. 

Všetky rozmery v mm
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Technológia tlmenia pre 
protipožiarne posuvné dvere a brány
Radiálny tlmič LD

Radiálny tlmič LD 100 s reťazovým kolesom Z16, 
1/2x1/8"
s montážnou konzolou so 6 otvormi, pozinkovaná

Pri radiálnom tlmiči LD 100 s reťazovým kolesom sa tlmenie uskutočňuje prostredníctvom 
cirkulujúcej reťaze 1/2 x 1/8". Tým sa vytvorí absolútne nepozitívne spojenie s tlmeným 
objektom (bránou). Na dosiahnutie optimálneho tlmiaceho účinku je dôležité, aby sa 
do reťazového kolesa zapichlo čo najviac článkov reťaze. 

V štandardnej verzii má reťazové koleso voľnobeh, takže tlmenie prebieha len v jednom 
smere jazdy. 

Rozmery

Objednávacie údaje

Štandardný obsah 
dodávky

Radiálny tlmič LD 100 s reťazovým kolesom Z16, 1/2 x 1/8", s voľnobehom, plastový 
kryt, montážna konzola so 6 upevňovacími otvormi, pozinkovaná

Radiálny tlmič LD 100, reťazové koleso Z16, bez mont. konzoly Obj. č. 244143

Radiálny tlmič LD 100, reťaz. koleso Z16, pozink. mont. konzola Obj. č. 244103

Reťaz 1/2 x 1/8", v 5 m kusoch Obj. č. 220006

Reťazový zámok Obj. č. 220007

Kladka pre reťaz 1/2 x 1/8" Obj. č. 700497

LD 100 s reťazovým kolesom sa bežne dodáva s pozinkovanou montážnou konzolou. Má 6 
otvorov, takže montážnu polohu možno prispôsobiť konkrétnej situácii na mieste. 

Všetky rozmery v mm
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Technológia tlmenia pre 
protipožiarne posuvné dvere a brány

Radiálny tlmič LD

Radiálny tlmič LD 100 s remenicou Ø 65,
dve malé lanové kladky Ø 40 a široká montážna konzola

Pri radiálnom tlmiči LD 100 s lanovou kladkou Ø 65 a dvoma ďalšími vodiacimi kladkami 
Ø 40 sa tlmenie uskutočňuje prostredníctvom napnutého lana Ø 3 mm. Lano je vedené 
okolo centrálnej lanovej kladky lamelového tlmiča prostredníctvom bočných vodiacich 
valčekov. Tým sa zabezpečí optimálne tlmenie. 

V štandardnej verzii má centrálna remenica voľnobeh. Typ vedenia lana určuje smer 
tlmenia. Samozrejme, stredovú remenicu možno tiež odpojiť, otočiť a znovu pripevniť 
k náprave. 

Rozmery

Objednávacie údaje

Štandardný obsah 
dodávky

Radiálny tlmič LD 100 s kladkou Ø 65 z hliníka s vložkou Vulkollan a 2 vodiacimi 
kladkami Ø 40 s voľnobehom, kryt z plastu, montážna konzola so 6 upevňovacími 
otvormi, pozinkovaná

Radiálny tlmič LD 100, lanové kladky Ø 65, 2 vodiace lanové 
kladky Ø 40, pozinkovaná montážna konzola

Obj. č. 244121

25 m oceľového lanka Ø 3 mm Obj. č. 700155

Lamelový radiálny tlmič LD 100 s lanovou kladkou Ø 65 a dvoma vodiacimi valčekmi je k 
dispozícii len s montážnou konzolou. Držiak má 6 otvorov, takže montážnu polohu možno 
prispôsobiť konkrétnej situácii na mieste. 

Všetky rozmery v mmVšetky rozmery v mm
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Technológia tlmenia pre 
protipožiarne posuvné dvere a brány
Radiálny tlmič LD

Radiálny tlmič LD 100 s remenicou Ø 90,
dve malé lanové kladky Ø 40 a široká montážna konzola

Pri radiálnom tlmiči LD 100 s lanovou kladkou Ø 90 a dvoma prídavnými vodiacimi 
kladkami Ø 40 sa tlmenie dosahuje prostredníctvom napnutého lana Ø 3. Verzia s la-
novou kladkou Ø 90 namiesto Ø 65 by sa mala vždy používať pri vyšších zaťaženiach, 
pretože tu lano prechádza väčšou plochou na lanovej kladke. 

V štandardnej verzii má stredná kladka voľnobeh. Typ vedenia lana určuje smer tlmenia. 
Samozrejme, strednú kladku možno tiež odstrániť, otočiť a znovu pripevniť k náprave. 

Rozmery

Objednávacie údaje

Obsah dodávky Radiálny tlmič LD 100 s kladkou Ø 90 z hliníka s vložkou Vulkollan, s voľnobehom, 2 
malé kladky z plastu Ø 40, kryt z plastu, montážna konzola so 6 upevňovacími otvormi, 
pozinkovaná

Lamelový radiálny tlmič LD 100 s káblovou kladkou Ø 90 a dvoma vodiacimi valčekmi je k 
dispozícii len s montážnou konzolou. Držiak má 6 otvorov, takže montážnu polohu možno 
prispôsobiť konkrétnej situácii na mieste. 

Radiálny tlmič LD 100, remenica Ø 90, 2 vodiace lanové 
kladky Ø 40, pozinkovaná montážna konzola

Obj. č. 244144

25 m oceľového lanka Ø 3 mm Obj. č. 700155

regulovanie
SW 5.5 / slot

Všetky rozmery v mm
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Technológia tlmenia pre 
protipožiarne posuvné dvere a brány

Radiálny tlmič LD

Objednávacie údaje

Obsah dodávky

Rozmery

Radiálny tlmič LD 100 s reťazovým kolesom Z16,
dve malé reťazové kolieska a široká montážna konzola

Radiálny tlmič LD 100 s reťazovým kolesom Z16 a dvoma ďalšími vodiacimi kolesami 
Z11 je tlmený napnutou reťazou 1/2 x 1/8". Táto verzia by sa mala vždy používať pri 
veľkých zaťaženiach, pretože zabezpečuje absolútne bezproblémové spojenie medzi 
radiálnym tlmičom a tlmeným objektom.

Reťazové koleso Z16 má štandardne zabudované voľnobežné koleso, takže tlmič tlmí 
len v jednom smere. Typ vedenia reťaze určuje, v ktorom smere dochádza k tlmeniu. 
Samozrejme, reťazové koleso sa dá aj demontovať, otočiť a znovu pripevniť k náprave. 

Radiálny tlmič LD 100 s reťazovým kolesom Z16, s voľnobehom, 2 malé ozubené kolesá 
Z11, puzdro z plastu, s montážnou konzolou pozinkovanou  

Lamelový radiálny tlmič LD 100 s reťazovým kolesom Z16 a dvoma vodiacimi reťazovými 
kolesami je k dispozícii len s montážnou konzolou. Držiak má 6 otvorov, takže montážnu 
polohu možno prispôsobiť konkrétnej situácii na mieste. 

Radiálny tlmič LD 100, reťazové koleso Z16, 2 reťazové kolesá 
Z11, pozink. montážna konzola

Obj. č. 244145

Reťaz 1/2 x 1/8", v 5 m kusoch Obj. č. 220006

Reťazový zámok Obj. č. 220007

Všetky rozmery v mmVšetky rozmery v mm
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Technológia tlmenia pre 
protipožiarne posuvné dvere a brány
Radiálny tlmič LD

Radiálny tlmič LD 50 a LD 100
Návod na montáž a obsluhu

Radiálne tlmiče DICTATOR LD regulujú rýchlosť pohybu na neobmedzenú vzdialenosť. 
Tlmiacu silu, a tým aj rýchlosť možno plynule nastaviť a presne prispôsobiť požiadavkám.
Inštalácia závisí od príslušnej verzie. Nižšie nájdete najdôležitejšie pokyny pre rôzne 
typy série LD.
Informácie o ďalšom montážnom príslušenstve nájdete v katalógu Tlmiacej techniky alebo 
vám ich zašleme na požiadanie. 

Nastavenie tlmiacej sily N a s t a -
v o v a c i a 
skrutka

Montáž remenice / 
reťazového kolesa

Tlmiacu silu možno plynule nastaviť podľa 
požiadaviek pomocou bočnej nastavova-
cej skrutky. 

Čím viac je nastavovacia skrutka zas-
krutkovaná do tlmiča (otáčanie v smere 
hodinových ručičiek), tým je tlmiaca sila 
vyššia, otáčanie proti smeru hodinových 
ručičiek tlmenie znižuje. 

Pre všetky verzie s jedným tlmiacim kolie-
skom (lanové koleso, reťazové koleso) sa 
toto dodáva samostatne z výroby. Remenica 
aj reťazové koleso majú štandardne zabu-
dované voľnobežné koleso, takže tlmenie 
prebieha len v jednom smere chodu. V 
závislosti od zostavy a požadovaného 
smeru tlmenia a vedenia lana sa kladka 
lana umiestni na nápravu a zaistí.

Pri verziách s bočnými vodiacimi kolieskami je smer tlmenia určený vedením lana alebo 
reťaze, pozri nasledujúci obrázok. 

. 

Určenie
smeru tlmenia pre
verzie s 
2 vodiacimi valčekmi

Smer tlmenia sa však dá zmeniť aj tak, že odpojíte strednú remenicu, otočíte ju a potom 
ju opäť pripevníte k náprave.



© DICTATOR Technik GmbH • Gutenbergstr. 9 • 86356 Neusäß • Deutschland
Tel. +49(0)821-24673-0 • Fax +49(0)821-24673-90 • E-Mail info@dictator.de  • 20210222

Technológia tlmenia pre 
protipožiarne posuvné dvere

Koncové polohové tlmiče

Strana 05.055.00

Tlmič koncovej polohy 
DICTATOR
pre protipožiarne posuvné dvere

Technické údaje  Priemer piestnej tyče 10, 12 mm 

 Priemer valca 28, 35 mm

 Materiál piestnej tyče oceľ tvrdá chrómovaná

 Materiál valca pozinkovaná oceľ

 Dĺžka zdvihu 50, 75, 90, 100, 200 mm

 Tlmiace sily do 4400 N

   Teplota okolia 0 °C do +50 °C

Koncové polohové tlmiče DICTATOR jemne 
tlmia pohyb posuvných protipožiarnych 
dverí a brán krátko pred dosiahnutím 
koncových polôh. 
Tlmiče DICTATOR sú oficiálne testované na 
použitie na protipožiarnych dverách a ich 
kvalitu kontroluje MPA-NRW. 
Tlmiaci účinok sa dá plynulo nastaviť 
otáčaním úplne vysunutej piestnej tyče, čím 
sa presne prispôsobí dverám. Relatívne dlhý 
zdvih umožňuje plynulé a pomalé posúva-
nie do koncovej polohy, a tým poskytuje 
vysoký stupeň ochrany pred nehodami.
Pri väčšine typov sa piestna tyč po každom 
tlmení automaticky znovu vysunie pomocou 
integrovanej vratnej pružiny vo valci. Na 
druhej strane, vo verzii EDHM permanentný 
magnet na piestnej tyči ju opäť vytiahne, 
akonáhle sa dvere odtlačia od tlmiča. 
Tlmiče s magnetickým vratným mechaniz-
mom namiesto pružinového zabraňujú 
opätovnému zatlačeniu obzvlášť hladko 
sa pohybujúcich dverí z koncovej polohy. 
Okrem tlmičov EDH existuje aj tlmič ZDH s 
piestnou tyčou na oboch stranách. 
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 Obj. č. Zdvih Hmotnosť- Tlmiaca Obnovovacia Dĺžka B Rezerva
  [mm] brány sila sila [mm] R  
   max. [kg] max. [N] max. [N]  [mm]

Koncový tlmič série EDH 28 
s jedným montážnym závitom

Príslušenstvo

 Upevňovací blok Obj. č. 205199

 Montážna konzola (pozri nasledujúcu stranu) Obj. č. 700159

Technické údaje a objed-
návajúce čísla

Rozmery

Pripevnite valec tlmiča pomocou závitu a dodanej matice tak, aby smer nárazu bol 
rovnobežný s osou tlmiča. Ako príslušenstvo je k dispozícii montážny blok.

Nastavte tlmenie otáčaním úplne vysunutej piestnej tyče tak, aby sa dvere jemne zabrzdili 
a bezpečne sa presunuli do koncovej polohy.

Pri väčších zaťaženiach použite tlmič zo série EDH 35 so závitom na oboch stranách.

Informácie:  V katalógu DICTATOR nájdete v časti Technológia tlmenia tlmiče s tzv. 
ihličkovým nastavením. Ich tlmiaci účinok možno meniť pomocou nasta-
vovacej skrutky v piestnej tyči.

 

EDH 28 s jedným závitom

Dĺžka B Zdvih

 Upevňovací blok, obj. č. 205199

200206 100 3000 3100 30 257 25
200209 75 3000 3100 30 185 25
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EDH 28 so závitom na oboch stranách

Obj. č. Zdvih Hmotnosť Tlmiaca Obnovovacia- Dĺžka B Rezerva
     [mm]    brány    sila sila [mm] R  
      max. [kg]     max. [N] max. [N]  [mm]

Koncový tlmič série EDH 28 
s montážnym závitom na oboch stranách

Príslušenstvo

Rozmery

Technické údaje a objed-
návajúce čísla

Pripevnite valec tlmiča pomocou závitu a dodanej matice tak, aby bol smer nárazu 
rovnobežný s osou tlmiča. Dodatočný závit na konci valca umožňuje bezpečné upev-
nenie aj pri väčšom zaťažení.

Nastavte tlmenie otáčaním úplne vysunutej piestnej tyče tak, aby sa dvere jemne zabrz-
dili a bezpečne sa presunuli do koncovej polohy.

Informácie:  IV katalógu DICTATOR nájdete v časti Technológia tlmenia tlmiče s tzv. 
ihličkovým nastavením. Ich tlmiaci účinok možno meniť pomocou nasta-
vovacej skrutky v piestnej tyči.

 

Dĺžka B Zdvih

 Montážna konzola, obj. č. 700159

 Upevňovací blok (pozri predchádzajúcu stranu) Obj. č. 205199

 Montážna konzola  Obj. č. 700159

200207 90 3000 3100 30 220 25
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EDHM 28 s jedným závitom a magnetom

 Obj. č. Zdvih Hmotnosť- Tlmiaca- Obnovovacia- Dĺžka B Typ
  [mm] brány sila sila [mm] magnetu 
   max. [kg] max. [kg] max. [N] max. [N] 

EDHM 28 na oboch stranách so závitom a magnetom

Tlmič EDH 28 s magnetom je vhodný najmä pre posuvné dvere. Keďže v tomto tlmiči 
nie je integrovaná vratná pružina, zatváraniu dverí s plynulým chodom nebráni vratná 
pružina. Po otvorení dverí magnet opäť vytiahne piestnicu.

Nastavte tlmič otáčaním úplne vytiahnutej piestnej tyče tak, aby sa dvere jemne zabrzdili 
a bezpečne sa presunuli do koncovej polohy.

Pri montáži klapky zabezpečte rovný železný povrch ako protipól magnetu 
alebo použite kotviacu dosku AP GD 50 G 16, ktorá je k dispo-
zícii ako príslušenstvo (obj. č. 040025, pozri záložku Technika 
požiarnej ochrany).

Pripevnite valec tlmiča pomocou dodanej matice tak, aby smer 
nárazu bol rovnobežný s osou tlmiča. Pri väčších zaťaženiach 
použite tlmič série EDHM so závitmi na oboch stranách.

Montážne bloky sú k dispozícii ako príslušenstvo (pozri obrázky 
na predchádzajúcich stranách).

Koncový tlmič série EDHM 28 
reset piestnej tyče pomocou magnetov

Informácie:  Aby sme vám uľahčili výber správneho tlmiča, na konci kapitoly Technoló-
gia tlmenia sme pre vás pripravili vzorce a príklady na výpočet možného 
zaťaženia (tlmiacej sily).

Technické údaje a objed-
návajúce čísla

Rozmery

Dĺžka B Zdvih

Dĺžka B Zdvih

203150 50 3000 5200 0 130 ø 32

203015 120 3000 2600 0 220 ø 32
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 203115* 200 6000 4400 30 330 -

 200600** 200 6000 4400 0 330 ø 40

Tlmič EDH 35 pre posuvné brány                               
s resetovacím magnetom alebo resetovacím mecha-
nizmom

Tlmič EDH 35 s vratným magnetom alebo integrovaným vratným mechanizmom je vhodný 
najmä pre posuvné brány. Vo verzii EDHM nie je integrovaná žiadna vratná pružina, 
takže aj brány, ktoré sa rozbiehajú hladko, zostávajú vždy zatvorené. Keď sa brána 
otvorí, magnet opäť vytiahne piestnu tyč. 

Pri montáži tlmiča zabezpečte rovný železný povrch ako protipól magnetu alebo použite 
kotviacu dosku AP GD 50 G 16 (obj. č. 040025, pozri kapitolu Technika požiarnej 
ochrany), ktorá je k dispozícii ako príslušenstvo.

Pripevnite valec tlmiča pomocou matíc tak, aby smer nárazu bol rovnobežný s osou 
tlmiča. Šikmý náraz poškodí tlmič!

Rozmery

Dĺžka B Zdvih

Dĺžka B Zdvih

 Kotviaca doska AP GD 50 G 16 Obj. č. 040025

 Nárazník na naskrutkovanie (len pre typ 203115) Reg. tech. tlmenia

Technické a objednáva-
júce údaje

Príslušenstvo

EDH 35 so závitom na oboch stranách

 Obj. č. Zdvih Nárazová Tlmiaca Obnovovacia Dĺžka B Magnet -
  [mm] hmota sila sila [mm] typ  
   max. [kg] max. [N] max. [N]
 

* Tlmič s protipožiarnou ochranou - skúšobný certifikát č. 130119826, ale kontrola kvality 
bola prevedená v Nemecku. Náhradou je tlmič EDHM35, obj. č. 200600.

EDH 35 so závitom a magnetom na oboch stranách

** Kontrolná značka DO 18.3
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ZDHa 28 V 90 SP

R R

Obojstranný tlmič posuvných dverí ZDH 28

Pripevnite valec tlmiča pomocou závitov a dodaných matíc tak, aby oba smery nárazu 
boli rovnobežné s osou tlmiča. Ako príslušenstvo je k dispozícii montážny blok.

Tlmiacu silu možno nastaviť samostatne pre obe piestnice otáčaním úplne vysunutej 
piestnice. Uistite sa, že sú dvere jemne zabrzdené a bezpečne sa pohybujú do koncovej 
polohy.

Príslušenstvo

Technické údaje a objed-
návajúce čísla

Rozmery

Informácie:  V kapitole Technológia tlmenia v katalógu DICTATOR sme zostavili vzorce 
a príklady na výpočet možného zaťaženia (tlmiacej sily).

          

 Obj. č. Zdvih Hmotnosť- Tlmiaca Obnovovacia  Dĺžka B Rezerva
  [mm] brány sila sila [mm] R  
   max. [kg] max. [N] max. [N]  [mm]

Dĺžka BZdvih Zdvih

 Upevňovací blok Obj. č. 205199

210112 90 1000 3100 30 235 25
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pre protipožiarne pohony DICTAMAT 

Na nasledujúcich stranách nájdete ponu-
ku ovládacích a bezpečnostných prvkov 
špeciálne pre protipožiarne pohony DIC-
TATOR. Ak máte špeciálne požiadavky, 
informujte sa. Pri výbere bezpečnostných 
zariadení musia byť splnené požiadavky 
príslušných predpisov. 

Pri výbere zariadení dbajte na to, aby 
zaťažiteľnosť riadiacich výstupov použitej 
riadiacej jednotky neprekročila prúdovú 
spotrebu pripojených zariadení. V prípade 
potreby je potrebné zabezpečiť dodatočný 
napájací zdroj (pozri register Technika 
požiarnej ochrany v katalógu DICTATOR).

Ďalšie bezpečnostné a prevádzkové prvky 
nájdete aj na karte Technológia pohonu 
brán a vrát od strany 04.055.00.

Bezpečnostné a prevádzkové 
prvky 

Prehľad prístrojov  Ovládanie signálom pre protipožiarne dvere                   poz. str.  07.013.00

 Tlačidlo                                                str. 05.062.00

 Spínač núdz. zastavenia, koncový spínač, hlavný spínač          str.  05.066.00
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 Tlačidlo OPEN (zatvárací kontakt, NO) Obj. č. 700185

 Tlačidlo OPEN - CLOSE, (2 x kontakt, NO) Obj. č. 700117

 Tlačidlo OPEN - STOP - CLOSE (STOP = NC kontakt, NC) Obj. č. 700142

  Tlačidlo OPEN - STOP - CLOSE (STOP = NO kontakt, NO) Obj. č. 700147

Objednávacie údaje

Technické údaje

Ručný spínač 
Spoločnosť DICTATOR dodáva celý rad rôznych manuálnych tlačidiel pre pohony dverí 
DICTAMAT. Spravidla sa používa buď tlačidlový prvok pre OPEN a CLOSE, alebo pre 
OPEN, STOP a CLOSE. Nižšie uvedené tlačidlá majú tieto typy kontaktov: 

 OPEN, Close žiadny kontakt (NO)

 STOP  NC kontakt (NC) alebo NO kontakt (NO) (v záv. od použi. ovlád.) 

 Typ ochrany IP 67

 Rozsah teplôt -25 °C do +70 °C

Rozmery tlačidla

Funkcia
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Ak má byť ovládanie dverí vyhradené pre vybranú skupinu osôb, vyberie sa tlačidlo 
ovládané kľúčom. Kľúčové spínače majú len dve prevádzkové funkcie: OPEN a CLOSE. 
Pre kľúčové spínače v rámci uzamykacieho systému sú k dispozícii kľúčové spínače s 
profilovou polovičnou cylindrickou vložkou. Dodanú cylindrickú vložku možno ľahko 
vymeniť za profilovú polovičnú cylindrickú vložku uzamykacieho systému.
  

Typy kontaktov:

 OPEN, Close Kontakt (NO)

 Kľúčový spínač s povrchovou montážou, OPEN - CLOSED Obj. č. 700113

 Kľúčový spínač na povr. mon., OPEN-CLOSED, pre p. vložku   Obj. č. 700114 

 Kľúčový spínač pod omietku, OPEN - CLOSED, pre p. vložku Obj. č. 700115

Objednávacie údaje

Technické údaje

Kľúčový spínač

 Typ ochrany kľúčový spínač  IP 67

 Typ ochrany kľúčový spínač s prof.pol.cyl. vložkou  IP 54 

 Rozsah teplôt -25 °C do +70 °C

Rozmery kľúčového 
spínača

Funkcia

Rozmery kľúčového 
spínača s profilovou 
polovičnou cylindrickou 
vložkou



© DICTATOR Technik GmbH • Gutenbergstr. 9 • 86356 Neusäß • Deutschland
Tel. +49(0)821-24673-0 • Fax +49(0)821-24673-90 • E-Mail info@dictator.de • 20210222

Bezpečnostné a prevádzkové prvky pre 
protipožiarne pohony

Strana 05.064.00

84 106

25

2
2
3

5
5

Rozmery ťahový spínač

Veľkoplošný spínač, ťahový spínač

Veľkoplošné tlačidlá sa odporúčajú vtedy, keď osoby prechádzajúce dverami nemajú 
zvyčajne voľné ruky, a preto ovládajú tlačidlo lakťom, alebo na uľahčenie ovládania 
pre osoby so zdravotným postihnutím.

Ťahový spínač sa používa najmä pri prevádzke vysokozdvižného vozíka v spojení 
s automatickým zatváracím mechanizmom pohonu brány.t.

Typy kontaktov:

 Velkoplošný spínač a ťahový spínač 700164: Kontakt (NO)

Rozmery velkoplošný 
spínač

 Veľkoplošný spínač na zapustenie, vzhľad nehrdz. ocele Obj. č. 700194

 Ťahový spínač (striedavý impulz OPEN-CLOSE) Obj. č. 700164

Objednávacie údaje

Technické údaje  Typ ochrany velkoplošný spínač IP 30

 Rozsah teplôt velkoplošný spínač -20 °C do +50 °C

 Typ ochrany ťahový spínač  IP 65 

  Rozsah teplôt -25 °C do +50 °C

Funkcia



Bezpečnostné a prevádzkové prvky pre 
protipožiarne pohony

© DICTATOR Technik GmbH • Gutenbergstr. 9 • 86356 Neusäß • Deutschland
Tel. +49(0)821-24673-0 • Fax +49(0)821-24673-90 • E-Mail info@dictator.de • 20210222 Strana 05.065.00

72 56

103

8
0

Feuerschutzabschluß
schließen!

56

66

72

8
0

Reset

Pohony protipožiarnych dverí sa musia v prípade poplachu automaticky zatvoriť. Alarm 
môže byť spustený detektorom dymu alebo manuálnym tlačidlom. V prípade poloautoma-
tických pohonov dverí DICTAMAT 560, 570 a 650 je na tento účel potrebné zaisťovacie 
tlačidlo. Pre plne automatické pohony postačuje ručné uvoľňovacie tlačidlo, obj. č. 
040005 alebo 040053 (pozri kapitolu Technika požiarnej ochrany). 
Po poplachu sa musí riadiaca jednotka tiež uviesť do normálneho stavu príkazom RESET. 

Typy kontaktov:

 OPEN  2 x Kontakt (NO)  STOP Kontakt (NO)

 CLOSE Kontakt  (NC)

 Typ ochrany IP 67

 Rozsah teplôt -25 °C do +70 °C

 Manuálne spúšťacie tlačidlo (kontakt - NC) Obj. č. 700132

 Tlačidlo RESET (kontakt - NO) Obj. č. 700112

  

Objednávacie údaje

Technické údaje

Rozmery manuálne 
uvoľňovacie tlačidlo 
so západkou 

Rozmery RESET

Manuálne tlačidlo najmä pre protipožiarne pohony

Funkcia
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Veľké posuvné brány by mali byť z bezpečnostných dôvodov vždy vybavené núdzovým 
vypínačom.
Koncové spínače sú potrebné pre pohony, ktoré nemajú integrovanú detekciu polohy 
pomocou snímačov polohy. Ak je to možné, mal by byť hlavný vypínač nainštalovaný 
v prívodnom potrubí k riadiacej jednotke priamo pri riadiacej jednotke, aby sa úplne 
vypol prívod energie do riadiacej jednotkyt. 

Ďalšie tlačidlá/spínače:       
núdzové zastavenie, koncový spínač, hlavný spínač

Rozmery 
núdzový spínač

Funkcia

 Núdzový spínač so západkou (kontakt - NC) Obj. č. 700198

 Koncový spínač (kontakt - NC) Obj. č. 700156 

 Uzamykateľný hlavný spínač (na zámok) Obj. č. 700179

   

Objednávacie údaje

Technické údaje  Typ ochrany Koncový spínač IP 65 

 Rozsah teplôt -25 °C do +70 °C

Rozmery koncový spínač

Rozmery hlavný spínač
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Pohony dverí DICTATOR
Riešenia na mieru v oblasti protipožiarnej ochrany

Spoločnosť DICTATOR dodáva široký 
sortiment pohonov dverí DICTAMAT: od 
poloautomatických pohonov, t. j. otvára-
nie rukou, zatváranie riadené pohonom 
DICTATOR, až po plne automatické po-
hony s mikroprocesorovým riadením - pre 
krídlové a posuvné dvere a brány, tiež pre 
protipožiarnu ochranu.  

Ale ani pri tomto širokom štandardnom 
programe nie je možné posúvať všetko. 
V mnohých prípadoch sa dvere, brány, 
stenové a okenné prvky a mediálne steny 
musia nielen posúvať, ale musia spĺňať aj 
architektonické požiadavky. Pre firmu DIK-
TÁTOR to nie je problém. Naše rozsiahle 
skúsenosti v oblasti pohonov a tlmičov vo 
všeobecnosti umožňujú navrhnúť a vyrobiť 
správny pohon aj pre tie najneobvyklejšie 
požiadavky. Či už na základe našich 
štandardných pohonov alebo ako komplet-
ný špeciálny dizajn, naša flexibilná výroba 
je na to ideálne vybavená.

Na nasledujúcich stranách uvádzame 
niekoľ ko príkladov našich špeciálnych 
riešení v oblasti protipožiarnej ochrany. 

Technické údaje Veľkosti dverí 0,5 m - 93 m (v súčas. najväčší realiz. objekt)

Objekty DOtočné, posuvné, teleskopické dvere/brány, okná

 fasádne a stenové prvky, mediálne steny

Motory na jednosmerný prúd, trojfázový prúd, Ex-pohony

Ovládanie jednoduch. elektric. riadenia až po riadenie SPS

 s frekvenčným meničom; aj s núdzovým napájaním

Obsah dodávky kompletný pohon s montážnym príslušenstvom a

 ovládaním, v prípade potreby aj vrátane montáže
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Špeciálne riešenia 
protipožiarna ochrana - pohony dverí

Špeciálne riešenie protipožiarnej ochrany teleskopických posuvných dverí sa v Španielsku 
osvedčilo už 4-krát. Protipožiarne dvere sú nainštalované na madridskom letisku a v 
nákupných centrách Corte Inglés a Pryca. Brány sa otvárajú ráno a zatvárajú večer. 
Použitie brán eliminovalo potrebu masívnych protipožiarnych zábran, ktoré by bránili 
voľnému pohybu počas dňa. Zákazníci a cestujúci na letisku sa môžu pohybovať bez 
obmedzení, žiadna stena nebráni v prechode ani vo výhľade. 

Bránový systém Corte 
Inglés, Santander - Brána 
93 m

Protipožiarne teleskopické posuvné dvere 60 m,    
80 m, 93 m

Požiadavky zákazníkov

Riešenie

Posuvné protipožiarne dvere sa otvárajú centrálne. Každá strana brány sa skladá až 
zo 6 teleskopických krídel so šírkou až 10 m na krídlo. Celé zavesenie dverí musí byť 
v koľajnici na strope. Na podlahe je len vodiaca štrbina s rozmermi približne 30x30 
mm pre jedno krídlo brány. Brána sa otvára ráno a zatvára večer. Brána sa ovláda 
impulzom. Ovládacie funkcie OPEN/STOP/CLOSE. Ako bezpečnostné zariadenie je 
pripojená kontaktná lišta a výstražná siréna pri zatvorení brány. Po aktivácii kontaktnej 
lišty sa dvere musia zastaviť do vzdialenosti 10 cm. V prípade požiaru sa dvere okamžite 
zatvoria (ovládanie prostredníctvom poplachového centra). Je však potrebné zabezpečiť, 
aby sa dvere v prípade alarmu po aktivácii kontaktnej lišty okamžite zastavili, ale po 
uvoľnení kontaktnej lišty sa naďalej automaticky zatvárali (časovo nastaviteľné!).

Obe strany brány sa pohybujú pomocou trojfázového pohonu. Sila sa prenáša prostred-
níctvom reťaze, ktorá je vedená v špeciálnych konzolách, aby sa zabránilo jej prehýba-
niu. Teleskopické krídla sú navzájom synchronizované na každej strane. Oba motory sú 
riadené pomocou PLC s frekvenčným meničom. To umožňuje optimálne prispôsobenie 
sa želaniam zákazníka, pokiaľ ide o funkcie. Neskoršie požiadavky na zmeny sa dajú 
jednoducho realizovať v rámci možností riadiaceho systému PLC a následne zadať do 
riadiaceho systému. 

Funkcia protipožiarnej ochrany je zabezpečená núdzovým napájaním. V dvoch prípa-
doch ich poskytol zákazník. V ďalších dvoch objektoch spoločnosť DICTATOR dodala 
riadiaci systém vrátane núdzového napájania. 
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V modernej architektúre existuje mnoho dôvodov, prečo je potrebné posúvať čelné steny 
okien. Podobne ako v Pinakotéke moderny v Mníchove sa musia často posúvať nabok 
kvôli vetraniu a odsávaniu dymu.  

Je to problém, pretože na jednej strane je zvyčajne málo miesta, na druhej strane je 
pohon čiastočne umiestnený zvonku, t. j. musí byť vodotesný, a komponenty okna/fasády 
sú zvyčajne veľmi ťažké. Na okná/časti fasády môže pôsobiť vysoký tlak vetra a pohon 
musí vždy spoľahlivo pohybovať oknom aj napriek tomuto tlak.

   

Principiálny náčrt 
motorizovaného 
okenného systému v 
Pinakotéke moderny v 
Mníchove 

Požiadavky zákazníkov V prípade Pinakotéky moderny v Mníchove sa posuvné okná musia otvárať kvôli vetraniu 
a  dymovému poplachu. Okenné prvky, z ktorých každý váži 400 kg, sa musia najprv 
posunúť dovnútra a potom na stranu. Okná sú v spodnej časti vedené v koľajničke, v 
hornej časti je možná len vodiaca lišta. V zatvorenej polohe je potrebné zabezpečiť, aby 
sa okná nemohli pri silnom vetre otvoriť, pretože nie je možné ich mechanické zaistenie. 
Keď svieti slnko, na oknách rýchlo vznikajú veľmi vysoké teploty.

Z hľadiska technológie pohonu bola úloha vyriešená pomocou špeciálnej verzie nášho 
pohonu DICTAMAT 4000 s ťažnou silou 600 N. Použitý motor je určený pre teploty do 
120 °C (60 min).  Energia sa prenáša reťazou. Aby sa zabezpečilo, že okná zostanú 
zablokované v zatvorenej polohe, použil sa elektromagnet. Pri otváraní a v prípade 
požiaru sa táto cievka automaticky vypne prostredníctvom ovládania pohonu N5. V 
prípade výpadku prúdu však riadiaca jednotka so zabudovanou núdzovou batériou 
naďalej napája magnety.

Najťažší problém realizácie požadovaných pohybov okien sa riešil pomocou pojazdo-
vých a vodiacich koľajníc, valčekových vozíkov, pružne uložených vozíkov s kĺbovými 
pákami, z ktorých niektoré boli vyrobené z materiálu V4A, špeciálne vyrobeného pre 
tento objekt.

Posun čelných okenných stien kvôli vetraniu / RWA 
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Špeciálne riešenia 
protipožiarna ochrana - pohony dverí

Vo väčšine prípadov sa ako protipožiarne dvere používajú závesné alebo posuvné dvere. 
Zo štrukturálnych dôvodov sa to nedá vždy realizovať. Ak sú nainštalované špeciálne 
dvere, v niektorých prípadoch nie je možné použiť bežné protipožiarne pohony.

Rovnako ako v prípade nadrozmerných posuvných brán môže spoločnosť DICTATOR 
pomôcť špeciálnym riešením.  

Protipožiarna ochrana 
zdvihových výklopných 
dverí v garáži budovy 
federálneho úradu vo 
Viedni

Protipožiarna ochrana zdvíhacích výklopných dverí

Požiadavky zákazníkov

Riešenie Vo verzii s reťazou sa ako pohon používal DICTAMAT 4000 so špeciálnou prevodovkou. 
Tým sa však vyriešila len malá časť problému zvýšenej potreby energie na začiatku. 
Na prenos čo najväčšej sily na dvere na začiatku otvárania bola vyvinutá špeciálna 
konštrukcia pozostávajúca z vodiacej lišty, vačkového ramena, vačkového vozíka a 
vozíka. 
Ako riadiaci systém sa použila riadiaca jednotka núdzového napájania N4 s prídavnými 
relé - s kontaktom na pripojenie k ústredni požiarnej signalizácie. V prípade požiaru 
pohon automaticky zatvorí dvere. To je zabezpečené aj v prípade súčasného výpadku 
napájania vďaka zabudovaným batériám núdzového napájania. V prípade alarmu sa 
funkcia tlačidla OPEN na bráne prepne prostredníctvom relé na funkciu EMERGENCY 
OPEN. To znamená, že dvere možno na krátky čas otvoriť (možnosť úniku!), ale po 
uplynutí nastaveného času sa opäť automaticky zatvoria.  Ak sa počas zatvárania v 
prípade požiaru aktivuje kontaktný pás/ svetelná závora, dvere sa zastavia. Ak sa 
svetelná závora opäť uvoľní, dvere sa po uplynutí nastaviteľného času naďalej automa-
ticky zatvárajú.

Zdvíhacie výklopné brány sú kvôli protipožiarnej funkcii oveľa ťažšie ako bežné garážové 
brány. Ich hmotnosť sa pohybuje od 400 kg do 700 kg. Vzhľadom na existujúce mecha-
nické podmienky potrebuje obsluha na počiatočné uvedenie brány do pohybu približne 
trojnásobnú silu. V okamihu, keď sa dvere naklonia, sa potrebná sila výrazne zníži. 
Potrebné vyváženie hmotnosti dverí zabezpečuje protizávažie.
V prípade požiaru musia byť brány, ktoré sú normálne vždy otvorené, zatvorené (pri-
pojenie na požiarnu ústredňu!), pričom ochrana osôb a vozidiel musí byť zabezpečená 
svetelnou závorou alebo kontaktným pásom.  


