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Řízení komorových dveří 
například pro čisté a laboratorní prostory 

 

V čistých a laboratorních prostorách se 
dveře smí často otevírat pouze na 
střídačku. Komorové řízení DICTATOR je 
ideálním řešením pro propojení až  
10 dveří resp. pro komorové systémy  
s několika skupinami dveří (vždy 
maximálně 10 dveří) které jsou mezi 
sebou propojeny. Závislosti mezi 
otevíráním a zavíráním různých dveří se 
naprogramují jednoduše přímo na řídicím 
terminálu pomocí DIP přepínačů. Změnu 
může kdykoli přímo na místě provést 
osoba vyškolená uživatelem bez 
zvláštních programátorských znalostí. 
Přes bezpotenciálový přepínací kontakt 
v řídicím terminálu lze přenášet stav dveří 
například do ústředny budovy. 
 

Řídicí systém komorových dveří 
DICTATOR je koncipován modulárně  
a díky tomu je velice flexibilní. Veškerá 
spojení mezi jednotlivými moduly jsou 
řešena konektorem, což velmi usnadňuje 
montáž. Do komorového systému může 
pomocí atestovaného terminálu pro 
únikové cesty zapojit i únikové dveře.  
Na požádání se komorový řídicí systém 
dodává i v provedení s ochranou proti 
výbuchu. 
 

 

 
 
 

Řídicí terminály vč. tlačítka se svíticím kroužkem (červená/zelená) a tlačítkem 
nouzového otevření 
Ovládací terminály (pro druhou stranu dveří jako doplňkem řídicího terminálu) 
Terminály pro únikové cesty (pro zapojení únikových dveří do komorového 
systému) 
Zasunovací propojovací a připojovací kabely 
Rozvaděč 
Blokovací jednotky: plochý přídržný magnet (s potvrzovacím kontaktem) 
Síťový adaptér 230 VAC/24 VDC stabilizovaný,2,7 A nebo 5 A nebo 

Komponenty 

Síťový adaptér s nouzovým proudem 
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Komorový řídicí systém - přehled 

 

 

Pomocí komorového řízení DICTATOR můžete řídit zavírání a otevírání až 10 dveří 
resp. několika skupin dveří (vždy maximálně s 10 dveřmi) v závislosti na sobě.  
To umožňuje díky maticovému řízení jednoduchému na ovládání individuálně 
nastavit závislosti mezi zavíráním a otevíráním jednotlivých dveří přímo na místě. 
Nastavení můžete bez problémů změnit i dodatečně. 
 

Pokud ovládáte méně než 10 dveří, pak ostatní DIP přepínače zůstanou jednoduše 
neobsazené. Kdykoli později můžete do systému přidat další dveře. 

  

Princip fungování Závislosti mezi otevíráním a zavíráním 
jednotlivých dveří se realizují pomocí 10 DIP 
přepínačů. Instrukce pro nastavení a příklady 
naprogramování najdete na straně 08.018.00. 
 

Jak dlouho zůstanou dveře odblokované se 
nastavuje pomocí potenciometru v rozsahu 0 
až 30 sekund. Tímto se určí, po jakou dobu po 
stisknutí tlačítko pro odblokování mohou být 
dveře otevřené. Po uplynutí nastavené doby 
se dveře opět zavřou. Přitom nehraje žádnou 
roli, zda se dveře vůbec otevřeli, či nikoli. 

 Nastavený interval se mimo jiné řídí tím, zda se jedná o komorový systém pro lidi 
nebo pro materiál. 
 

Ukazatel stavu dveří Stav dveří (otevřeno nebo zavřeno) indikuje svíticí 
kroužek tlačítka pro uvolnění dveří. 
 

- Svíticí kroužek „zelený“: 
dveře jsou zamčené, lze je otevřít stisknutím 
tlačítka. 

- Svíticí kroužek „červený“: 
dveře jsou zamčené, nelze je otevřít, protože dveře 
jsou blokovány jinými otevřenými dveřmi. Barva 
svíticího kroužku se opět změní na zelenou, až se 
druhé dveře zavřou. 
 
 
 

 
Ringbeleuchtung = Svíticí kroužek 
 

Tlačítko nouzového 
otevření 

Na terminálu je vedle tlačítka pro uvolnění dveří - podle provedení - zabudované  
i tlačítko nouzového otevření. V případě nebezpečí tak můžete stisknutím tohoto 
tlačítka dveře otevřít, i když jsou blokované. Tlačítko po stisknutí zůstane 
zablokované v zamáčknuté pozici. Abyste komorové zařízení opět uvedli do provozu, 
musíte tlačítko nouzového otevření opět odblokovat jeho otočením. Komorový 
systém pak s krátkým časovým zpožděním opět bude plně funkční. 
 

Tlačítko nouzového otevření může fungovat dvěma způsoby: 
- lokální nouzové otevření dveří (LNO): odblokují se dveře příslušného terminálu; 
- globální nouzové otevření dveří (GNO): odblokují se všechny dveře 

komorového systému. 
 

Funkci určíte druhem zapojení. Při volbě spojovacího kabelu tak musíte vzít v potaz, 
jaké nouzové otevření dané zařízení potřebuje. 
 

DŮLEŽITÉ: Tlačítko nouzového otevření umí spínat pouze 24 VDC. Jestliže má 
tlačítko nouzového otevření například odpojit pohon dveří, musí se použít 
samostatné tlačítko nouzového otevření s dostatečným spínacím výkonem. 
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Komorový řídicí systém - komponenty 

 
 
 

 

Řídicí systém komorových dveří DICTATOR se vyznačuje tím, že nepracuje  
s komplexním, centrálním řízením, neboť funkce jsou rozděleny na malé, dveřní řídicí 
moduly. Veškeré připojovací a spojovací vedení je zasunovací, což umožňuje 
snadnou a rychlou montáž. 

  

Struktura systému – 
komponenty 

Dveřní řídicí terminály s tlačítkem pro ovládání a případně pro nouzové 
otevření 
Každé dveře potřebují jeden řídicí terminál. Na něm se pomocí DIP přepínačů určí 
závislosti pro tyto dveře s ohledem na jiné dveře komorového systému jakož i doby 
odblokování (0 - 30 s). V řídicím terminálu je kromě toho k dispozici přepínací 
kontakt. 
Celá řídicí logika je připojena k tlačítkovému prvku jako batoh. Připojovací  
a spojovací kabely se musí zapojovat pouze do určených míst. 
 

Ovládací terminály 
Vedle řídicího terminálu se zpravidla pro druhou stranu dveří používá druhý terminál, 
který má buď pouze ovládací tlačítko nebo i tlačítko nouzového otevření. 
 

Terminál pro únikové cesty 
Pro únikové dveře, které jsou součástí komorových systémů, nabízí firma DICTATOR 
přídavný terminál pro únikové cesty. Ten se používá společně s řídicím terminálem  
a je odzkoušen a schválen pro použití u únikových dveří dle spolkové směrnice 
EltVTR. 
 

Připojovací a spojovací kabel 
Kabely pro připojení resp. spojení řídicího a ovládacího terminálu jakož i blokovacích 
prvků mají konektory. Kabely se dodávají v různých délkách. 
 

Rozvaděč 
Pro každé dveře je zpravidla použit jeden rozvaděč. Pro připojovací vedení  
k příslušnému řídicímu terminálu je v rozvaděči jedna zásuvka (napájecí napětí 24 
VDC jakož i řídicí vedení). Pro propojovací vedení mezi rozvaděči jsou k dispozici 
příslušné připojovací svorky. 
 

Centrální síťový adaptér 
Napájení 24 VDC terminálu a blokovacích prvků se zajišťuje z centrální sítě. Dodává 
se ve dvou výkonech (2,7 A a 5 A), přičemž je upraveno pro komponenty použité  
v komorovém systému a jejich spotřebu proudu. 
 

Blokovací prvky dveří 
Dveře komorového systému zpravidla blokuje plochý přídržný magnet. 
 

Speciální funkce 
- Časové řízení 

Pomocí časového řídicího modulu můžete u jednotlivých komorových dveří 
určovat a nastavovat blokační časy (například u dekontaminační komory). 

- Přídavné funkce řízení přes relé 
V rozvaděčích se mohou na požádání zajistit další přípojky pro přídavné relé, 
pomocí kterého můžete realizovat speciální funkce. 

- Interface 
Pomocí rozhraní můžete připojit komorové zařízení k ústředně. To umožňuje 
centrální monitorování stavu dveří a předávání signálů z ústředny jednotlivým 
dveřím. Komunikační software si zajistí zákazník. 
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Komorový řídicí systém - řídicí terminály 

 

 

Řídicí terminál s řídicí deskou pro programování závislosti mezi zavíráním  
a otevíráním jednotlivých dveří představuje centrální komponentu komorového 
řídicího systému firmy DICTATOR. 
 

Dodává se v různých provedeních: 
- s tlačítkem nouzového otevření a bez tohoto tlačítka 
- pro montáž do dutého profilu nebo pro univerzální montáž 
 

Terminály DICTATOR splňují požadavky na techniku do čistých prostor.  
Jako ovládací tlačítko je použito piezoelektrické tlačítko, které reaguje již při velmi 
malém tlaku. Tlačítko má svíticí kroužek, který má polovinu červenou a druhou 
polovinu zelenou (viz dole ukazatel stavu dveří). Čelní deska a tlačítko jsou  
z ušlechtilé oceli. 

 

Provedení 

 

 

 

  

 

 

 

 

Řídicí terminál 
s tlačítkem pro 
nouzové otevření 
a ovládacím 
tlačítkem jakož i 
řídicí deskou 

 

 

 

Řídicí terminál 
s ovládacím 
tlačítkem jakož i 
řídicí deskou, bez 
nouzového otvírání 

  
 1) Řídicí terminál pro duté profily dveří „P“ (úzká čelní deska) 

- Řídicí terminál ST P, obj. č. 710800 
Obsah balení: řídicí terminál s tlačítkem pro nouzové otevření a ovládacím 
tlačítkem 

- Řídicí terminál ST oN P, obj. č. 710802 
Obsah balení: řídicí terminál pouze s ovládacím tlačítkem, bez nouzového 
otevření 

2) Řídicí terminál pro univerzální montáž „U“ (široká čelní deska) 
- Řídicí terminál ST U obj. č. 710825 

Obsah balení: řídicí terminál s tlačítkem pro nouzové otevření a ovládacím 
tlačítkem 

- Řídicí terminál ST oN U, obj. č. 710827 
Obsah balení: řídicí terminál s ovládacím tlačítkem, bez nouzového otevření 

Všechny řídicí terminály mají bezpotenciálový přepínací kontakt pro předávání 
informace o stavu dveří (otevřené/zablokované). 
 

Příkon 24 VDC +/- 15 % 
 s tlačítkem nouzového otevření 50 mA 
bez tlačítka nouzového otevření 40 mA 

Ochrana krytí IP 20 (tlačítko IP 65) 
Spínací výkon bezpotenciálového 
kontaktu 

měnič, max. 1,5 A při 60 VAC/DC 

Teplota okolí -10 °C až +40 °C 
Ovládací tlačítko piezoelektrické tlačítko s dvoubarevným 

svíticím kroužkem 
Sada kontaktů pro nouzové otevření 
(zatížitelnost) 

1S (NO): 1,5 A; 1 rozpojovací kontakt 
(NC): 2,8 A 

Technické údaje 

Tlačítko nouzového otevření zaklapávací tlačítko (hříbek) 
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Komorový řídicí systém - ovládací terminály 

 
 

 

Obvykle se dveřmi v komorovém řídicím systému prochází oběma směry. Na zadní 
straně dveří proto musí být druhý terminál propojený s řídicím terminálem.  
Tento ovládací terminál se obejde bez řídicí desky. 
 

Ovládací terminál je připojen jednoduše pomocí spojovacího kabelu s konektory.  
Ten se dodává ve dvou délkách: 250 mm a 1000 mm. Kabel se objednává zvlášť. 
 

Provedení 
 

 

 

  

 
 

 

 
 

Ovládací terminál 
s tlačítkem pro 
nouzové otevření 
a ovládacím 
tlačítkem 

 

 

 

Ovládací terminál 
s ovládacím tlačítkem, bez 
nouzového otvírání 

  
 1) Ovládací terminál pro duté profily dveří „P“ (úzká čelní deska) 

- Ovládací terminál BT P, obj. č. 710801 
 Obsah balení: ovládací terminál s tlačítkem pro nouzové otevření a 
ovládacím tlačítkem 

- Ovládací terminál BT oN P, obj. č. 710803 
 Obsah balení: ovládací terminál pouze s ovládacím tlačítkem, bez 

nouzového otevření 
 

2) Ovládací terminál pro univerzální montáž „U“ (široká čelní deska) 
- Ovládací terminál BT U, obj. č. 710826 

 Obsah balení: ovládací terminál s tlačítkem pro nouzové otevření a 
ovládacím tlačítkem 

- Ovládací terminál BT oN U, obj. č. 710828 
 Obsah balení: ovládací terminál s ovládacím tlačítkem, bez nouzového 

otevření 
 
 

Příkon s nouzovým otvíráním 24 VDC, 30 mA 
 bez nouzového otvírání 24 VDC, 15 mA 
Ochrana krytí IP 20 (tlačítko IP 65) 
Teplota okolí -10 °C až +40 °C 
Ovládací tlačítko piezoelektrické tlačítko s dvoubarevným 

svíticím kroužkem 
Sada kontaktů pro nouzové otevření 
(zatížitelnost) 

1S (NO): 1,5 A; 1 rozpojovací kontakt (NC): 
2,8 A 

Technické údaje 

Tlačítko nouzového otevření zaklapávací tlačítko (hříbek) 
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Komorový řídicí systém - terminál pro únikové cesty 

 

 

Komorový řídicí systém firmy DICTATOR dovoluje zapojit do komorového systému  
i únikové dveře. U těchto dveří se vedle řídicího terminálu nainstaluje ještě speciální 
terminál pro únikové cesty. Tento terminál se používá výhradně k odblokování 
únikových dveří v případě nouze. Při normálním provozu se dveře ovládají přes řídicí 
terminál (bez tlačítka nouzového otevření). 
 

Terminály pro únikové cesty byly odzkoušeny ve zkušebně TÜV podle požadavků 
směrnice o elektrických blokačních systémech u dveří pro únikové cesty (EltVTR)  
a jsou atestovány pro tyto dveře (certifikát P-3250/08). 
 

Rozměry 

 
  

Princip fungování Tlačítkem nouzového otevření na terminálu pro únikové cesty můžete komorové 
dveře otevřít v případě nebezpečí. Jako blokovací prvek se musí použít atestovaný 
plochý přídržný magnet DICTATOR (viz strana 08.019.00 a násl., atestované 
magnety jsou označeny *). Přeruší se proud do připojených magnetů a dveře jsou 
volné. 
 

Terminál pro únikové cesty má kontakty pro řízení externího signalizačního zařízení 
(siréna, maják, houkačka). Napájení tohoto zařízení přes únikový terminál může být 
maximálně až 1,4 A (POZOR: Vezměte to v potaz při navrhování síťového adaptéru 
pro komorové řízení!). 
 

Příkaz pro nouzové otevření můře přijít i přímo z ústředny budovy. 
 

Stav dveří signalizují obě kontrolky na terminálu: 
Červená LED kontrolka svítí: dveře jsou elektricky zablokované 
Červená LED kontrolka nesvítí: dveře byly otevřeny přes normální řídicí resp. 
ovládací terminál 
Zelená LED kontrolka svítí: dveře jsou odblokované 
 

Po nouzovém odblokování se dveře musí opět zablokovat samostatným spínacím 
prvkem umístěným v bezprostřední blízkosti dveří jako např. klíčový spínač nebo 
čtečkou karet. 
 

Příkon 24 VDC, cca 80 mA 
Ochrana krytí IP 20 
Teplota okolí -10 °C až +40 °C 
Sada kontaktů pro nouzové otevření 
(zatížitelnost) 

2 rozpojovací kontakty (NC): 2,8 A 

Vstupní signál GMA kontakt otvírače 

Technické údaje 

Výstup signalizačního zařízení (houkačka atd.) 24 VDC, max. 1,4 A 
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Komorový řídicí systém - komponenty pro montáž 

 
 

 

Skutečnost, že téměř celé zapojení komorového řídicího systému je přes konektory, 
značně snižuje náklady na montáž jakož i rizika spojená s chybným zapojením 
komponent. 
 

K jedněm dveřím se vedle blokovacího mechanismu namontují pouze terminály. 
Nemusí se montovat žádná dodatečná tlačítka ani se do rámu dveří nemusí frézovat 
další otvory. Toto snížení počtou součástek na několik málo komponent usnadňuje  
v čistých prostorách i úklidové práce. 

Rozvaděč 

 

Pro každé dveře je zpravidla použit jeden 
rozvaděč (obj. č. 710807). K němu se 
připojí kruhové vedení (zajistí zákazník), 
které propojí všechny dveře komorového 
zařízení. Počet vodičů závisí na počtu 
dveří v komorovém systému. Vedle toho 
každé dveře potřebují jeden vodič pro 
napájení (průřez 0,5 mm2

 ). 
 

Pokud jdou dvoje dveře komorového 
řídicího systému bezprostředně vedle 
sebe, můžete pro ně použít pouze jeden 
rozvaděč (obj. č. 710821). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jako dodatečné vybavení se dodává rozvaděč s přídavným relé, které umožňuje 
realizovat speciální funkce. Řídicí terminál je připojen k rozvaděči sadou 
připojovacích kabelů. 
 
 
 

Zásuvky pro montáž na 
omítku a pod omítku 

Terminály jsou většinou zapuštěny do zárubní dveří. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Z tohoto důvodu se oba modely („P“ a „U“) dodávají v provedení k montáži pod 
omítku (obj. č. 710829 a 710830). Pokud montáž pod omítku není možná, pak se 
terminály řady „P“ mohou namontovat i na omítku. Kryty terminálů pro tuto instalaci 
mají ochranu IP 65 a dodávají se ve dvou barvách: 
 

- bílá, RAL 9010 (obj. č. 710831) 
- černá, RAL 9005 (obj. č. 710832) 
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Komorový řídicí systém - komponenty pro montáž 

 

 

Připojovací  
a spojovací kabel 

Spojovací kabely řídicího/ovládacího terminálu 
 

Spojovací kabel mezi řídicím a ovládacím terminálem má na obou stranách konektor. 
Dodává se ve dvou délkách: 250 mm (obj. č. 710809) a 1000 mm (obj. č. 710810).  
K řídicímu terminálu se musí objednat vždy zvlášť, pokud jsou dveře vybaveny 
řídicím a ovládacím terminálem. 

 
Verbindungskabel Steuer-/Bedienterminal = Spojovací kabely řídicího/ovládacího 
terminálu  
 

Pokud tento spojovací kabel 
nepoužijete, protože kabeláž 
obou terminálů zajišťuje 
stavba, pak musíte místo toho 
objednat sadu adaptérů  
(obj. č. 710811), neboť 
spojovací vedení nelze přímo 
připojit k terminálům. 
 

 

 

Slepá zástrčka pro samostatný řídicí terminál (stand-alone) 
 

Pokud se u dveří použije pouze jeden řídicí terminál bez ovládacího terminálu na 
druhé straně dveří, pak se musí v řídicím terminálu na místo pro spojovací kabel  
s ovládacím terminálem zasunout slepá zástrčka. (obj. č. 710812) 
 

 Sada připojovacích kabelů pro řídicí terminál ST (P/U) 
Pomocí sady připojovacích kabelů se připojuje řídicí terminál k rozvaděči. Obsahuje 
jak kabel pro napájení 24 VDC, řídicí vedení k řídicímu terminálu, tak i spojovací 
kabel k blokovacímu prvku. 
 

Sada připojovacích kabelů se dodává ve třech velikostí: 3 m, 5 m, 10 m 
 

Upozornění: Kabel pro připojení blokovacího prvku je bez ohledu na výše uvedené 
délky vždy dlouhý 2 m. 
 

Při volbě sady připojovacích kabelů musíte dále vzít v potaz, že se liší podle 
požadované funkce nouzového otevření (lokální nebo globální - viz strana 
08.004.00); obj. č. 710814 - 710816 a 710818 - 710 20. 
 
Sada konektorů pro připojovací kabel dodaný stavbou 
Pokud se u komorového zařízení nepoužije výše uvedená sada připojovacích kabelů, 
pak si musíte objednat sadu konektorů (obsahuje 4 kusy), abyste mohli zapojit 
vedení, které nainstaluje stavba. V terminálu jsou pouze místa pro zasouvání, nikoli 
nějaké připojovací svorky! (obj. č. 710817). 
 
Spojovací kabel pro připojení kontroly vstupu nebo velkých tlačítek k řídicímu 
terminálu 
 
I v tomto případě se jedná o kabel s konektorem, který se zasune do řídicího 
terminálu. Na druhém konci kabelu jsou volné konce vedení s koncovkami vodičů. 
Délka: 2 m (obj. č. 710813) 
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Komorový řídicí systém - časový modul 

 
 

 

V některých komorových systémech je potřeba zajistit u některé z komor jistou 
prodlevu, například před otevřením dveří do čistého prostoru, se musí zajistit jistá 
kvalita vzduchu resp. teplota. Časový modul DICTATOR dovoluje blokování 
maximálně 6 dveří do čistých prostor až přes 6 dveří „nečistých“ prostor. Pokud jsou 
odblokovány resp. otevřeny jedny dveře nebo vícero dveří do „nečistého“ prostoru, 
pak se spustí časový modul po zavření všech těchto dveří. Jestliže se během této 
doby otevřou nějaké dveře do „nečistého“ prostoru, začne tento interval běžet 
nanovo. Teprve po uplynutí nastaveného času se odblokují dveře do čistého prostoru 
a můžou se otevřít. 

Funkce/Rozměry Určení, zda se jedná o dveře do čistého nebo 
„nečistého“ prostoru, provedete připojením 
terminálu příslušných dveří k různým svorkám 
časového modulu. 
 

V časovém modulu můžete pomocí 4 DIP 
přepínačů nastavit jeden z 16 různých 
předprogramovaných časů. Pokud byste 
potřebovali jiný časový interval, musíte to 
uvést v objednávce, aby ho výrobce mohl 
naprogramovat v továrně. 
 

Časový modul má sedmimístný displej  
s desetinou čárkou. Když je modul připraven  
k provozu, svítí na displeji desetinná čárka. 
Když je modul aktivován stisknutím 
připojeného terminálu, začne blikat desetinná 
čárka v sekundových intervalech. 

 
 

Když jsou všechny dveře do „nečistých“ prostor zavřeny, začne běžet čas a na 
displeji se zobrazí odpočítávání. Časový modul rozdělí nastavený časový interval 
automaticky vždy na deset částí a na displeji probíhá odpočítávání odzadu,  
od 9 do 0. Tímto způsobem se signalizuje doba, po kterou budou dveře ještě 
zablokované. 
 

Provedení / Obsah balení K jednomu časovému modulu (obj. č. 710805) lze paralelně připojit  
až 6 sekundárních displejů ZA (obj. č. 710806). K tomu je potřeba bez ohledu na 
počet sekundárních displejů rozšiřující modul (obj. č. 710808). 
 

Časový modul se připojuje rovnou k rozvaděči (viz strana 08.009.00), a sice 
vedením, které zajistí stavba. Rozšiřující modul pro sekundární displeje jakož  
i samotné sekundární displeje se připojují pomocí spojovacích kabelů (obj. č. 710809 
nebo 710810). Pokud jsou příliš krátké, může kabeláž zajistit i stavba. K tomu je pak 
ale potřeba si objednat sadu adaptérů (obj. č. 710811), a sice jednu sadu na jeden 
modul/displej. 
 

Příkon časového modulu 24 VDC, max. 20 mA 
Příkon rozšiřujícího modulu pro sekundární 
displej 

24 VDC, max. 2 mA 

Příkon časového modulu se sekundárními 
displeji 

24 VDC, max. 10 mA 

Ochrana krytí IP 20 
Teplota okolí -10 °C až +40 °C 
Časové intervaly 16 různých předprogramovaných intervalů 
 (0, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 120, 

 180, 240, 300, 420, 540, 660 sekund) 
 max. časový interval 2,75 hodiny 

Technické údaje 

Počet řízených dveří 6 dveří do čistého prostoru a max. 6 dveří do 
„nečistého“ prostoru 
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Komorový řídicí systém - objednací údaje 

 
 

 

Na této stránce ještě jednou shrnujeme objednací údaje všech komponent řídicího 
systému komorových dveří firmy DICTATOR uvedených na předchozích stránkách 
(přehled základních komponent najdete na straně 08.005.00). Údaje k síťovým 
adaptérům jsou uvedeny na straně 08.039.00 a násl. 
 

Jako blokovací prvek lze použít buď dveřní zámek TVR firmy DICTATOR (viz strana 
08.029.00) nebo plochý přídržný magnet (viz strana 08.015.00 a násl.). Při volbě 
plochého přídržného magnetu zajistěte, aby šlo o magnet na 24 VDC s potvrzovacím 
kontaktem. 
 

Řídicí terminál ST P obj. č. 710800 
Řídicí terminál ST oN P bez tlačítka nouzového otevření obj. č. 710802 
Řídicí terminál ST U obj. č. 710825 

Objednací údaje 
Řídicí terminály 
(viz strana 08.006.00) 

Řídicí terminál ST oN U bez tlačítka nouzového otevření obj. č. 710827 

 
Ovládací terminál BT P obj. č. 710801 
Ovládací terminál BT oN P bez tlačítka nouzového otevření obj. č. 710803 
Ovládací terminál BT U obj. č. 710826 

Ovládací terminály 
(viz strana 08.007.00) 

Ovládací terminál BT oN U bez tlačítka nouzového otevření obj. č. 710828 

 
Terminál pro únikové cesty FT P (viz strana 08.014.00) obj. č. 710833 Terminál pro únikové 

cesty 
 
 

  

Časový model ZS obj. č. 710805 
Sekundární displej ZA k časovému modulu obj. č. 710806 
Rozšiřující modul pro sekundární displej obj. č. 710808 

Časový model 
(viz strana 08.011.00) 

  
Rozvaděč VK pro dveře obj. č. 710807 
Rozvaděč VK pro dvoje dveře obj. č. 710821 
Sada připojovacích kabelů pro řídicí terminál ST 3 m, LNA  obj. č. 710814 
Sada připojovacích kabelů pro řídicí terminál ST 5 m, LNA  obj. č. 710815 
Sada připojovacích kabelů pro řídicí terminál ST 10 m, LNA  obj. č. 710816 
Sada připojovacích kabelů pro řídicí terminál ST 3 m, GNA obj. č. 710818 
Sada připojovacích kabelů pro řídicí terminál ST 5 m, GNA obj. č. 710819 
Sada připojovacích kabelů pro řídicí terminál ST 10 m, GNA obj. č. 710820 
Spojovací kabely řídicího/ovládacího terminálu, 250 mm obj. č. 710809 
Spojovací kabely řídicího/ovládacího terminálu, 1000 mm obj. č. 710810 
Spojovací kabel pro kontrola vstupu resp. velké tlačítko obj. č. 710813 
Sada adaptérů pro řídicí/ovládací terminál obj. č. 710811 
Slepá zástrčka k řídicímu terminálu, při instalaci stand-alone obj. č. 710812 
Sada konektorů k ST/BT k připojení vedení zajištěného 
zákazníkem 

obj. č. 710817 

Pouzdro P pro montáž řídicího/ovládací terminálu pod omítku obj. č. 710829 
Pouzdro U pro montáž řídicího/ovládací terminálu pod omítku obj. č. 710830 
Pouzdro P pro montáž řídicího/ovládací terminálu na omítku, bílé 
RAL 9010 

obj. č. 710831 

Pouzdro P pro montáž řídicího/ovládací terminálu na omítku, černé 
RAL 9005 

obj. č. 710832 

Pouzdro P pro montáž terminálu pro únikové cesty pod omítku obj. č. 710834 

Montážní příslušenství 
(viz strana 08.009.00 a násl.) 

Pouzdro P pro montáž terminálu pro únikové cesty na omítku, bílé 
RAL 9010 

obj. č. 710835 
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Komorové řízení - struktura systému 

 
 

 

Pomocí následující tabulky velice snadno určíte, jak se mají nastavit DIP přepínače  
v řídicích modulech. Pro každé dveře se určí, zda se mají otevřít další dveře, pokud 
jsou tyto dveře otevřené, nebo zda mají zůstat blokovány (viz následující příklad). 
 

Celkem existují 3 různé pozice: 
Pozice +: definuje dveře, pro které se stanovují závislosti zavírání a otvírání (základní 
dveře). 
Pozice -: tyto dveře jsou blokovány, když jsou „základní dveře“ otevřené. 
Pozice 0: tyto dveře lze otevřít, i když jsou otevřeny „základní dveře“ 

 
 

Tabulka pro určení pozic  
DIP přepínačů 

Tür = Dveře 
offen = otevřené 

verrigelt = blokované 

 
Tür = Dveře  
Nummer = číslo  
Basistür = Základní dveře 

 

 
Zařízení pro čisté 
prostory  
s 5 dveřmi 

 
Procesní závislosti 
(požadavek zákazníka) 

 
Komora 
pro osoby 
3 

 
Komora pro 
osoby 2 

 
Komora pro 
osoby 1 

 
Dovolený stav ostatních dveří komorového systému v závislosti na otevřených základních dveřích 

 
 
Čistý prostor 
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Ploché přídržné magnety 

 

Ploché přídržné magnety se používají  
k blokování (resp. zajištění) únikových  
a přístupových dveří resp. propustných 
systémů s přechodovou komorou. Díky své 
relativně snadné montáži se mohou 
nainstalovat i dodatečně. 
 

V zařízeních pro zajištění únikových cest se 
smí použít pouze typy označené „EltVTR“ 
(objednací údaje jsou kurzívou). Tyto 
magnety byly odzkoušeny a certifikovány 
pro kombinaci s dveřními terminály 
únikových dveří komorového řízení  
podle směrnice o elektrických systémech 
zajištění dveří u únikových cest (EltVTR) od 
zkušebny TÜV v Thüringenu pro použití  
u únikových cest (certifikát P-3250/08). 
Všechny ploché přídržné magnety splňují 
požadavky normy EN 1154. 
 

Ploché přídržné magnety použité  
v zajišťovacích systémech a v propustných 
systémech s přechodovou komorou musí 
mít potvrzující kontakt (Hallův snímač). 
 

Ploché přídržné magnety se vyrábějí  
v různých provedeních: Pro instalaci na 
omítku, pod omítku, jako dvojitá varianta 
pro dvoukřídlé dveře. Na následujících 
stránkách naleznete výtah z našeho 
bohatého programu. 
 

 

 

Napájecí napětí 12 resp. 24 V DC ± 10 %, zpravidla nastavitelné 
Odběr proudu  viz jednotlivé typy 
Přídržná síla 1000 N - 6000 N 
Doba zapnutí 100 % 
Teplotní rozsah - 10°C až + 55°C 
Remanence 0 N (kontaktním čepem) 
Povrch pozinkovaný, speciální provedení z ušlechtilé oceli 

Dodavatelský program  

Ochrana krytí IP 42, speciální modely i s IP 65 

 Spínací kontakt dodává se s Hallovým spínačem nebo bez něho 
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Plochý přídržný magnet FH200I 
1000 N přídržná síla, IP 65, pro montáž na omítku 
 

 
 

Plochý přídržný magnet FH200I s třídou krytí IP 65 je určen speciálně pro 
venkovní prostory resp. do vlhkého prostředí. Kryt magnetu je vyroben z V2a a je 
vodotěsný. Kotevní protideska se dodává jak z pozinkované oceli tak i z nerezu 
V2A. Magnet FH200I má obecně jeden potvrzující kontakt (Hallův snímač). Není 
však odzkoušen pro použití na únikových dveřích. 
 

Pro jeho napájení lze volit mezi 12 VDC nebo 24 VDC. Nastavení požadovaného 
napětí se provede odpovídajícím zapojením pramenů připojovacího kabelu. 
 

Je vhodný jak pro montáž zezdola, tak i pro montáž seshora dveřního rámu. 
Informace o montážním příslušenství naleznete na straně 08.025.00. 

Rozměry FH200I 

 
 

Alle Abmessungen in mm = Všechny rozměry v mm  
Ankerplatte = Kotevní protideska 

Napájecí napětí 12 V DC ± 10 % 24 V DC ± 10 % 
Odběr proudu  500 mA 250 mA 
Přídržná síla 1000 N 
Doba zapnutí 100 % 
Teplotní rozsah - 10°C až + 55°C 
Remanence 0 N (kontaktním čepem) 
Povrch magnetu V2a 
Materiál kotevní protidesky pozinkovaná ocel nebo V2A (1.4021/X20Cr13) 
Ochrana krytí IP 65 
Spínací kontakt s Hallovým snímačem 
Elektrické připojení cca 1 m přívodní kabel 

Technické údaje 

Průchod kabelu nahoře 
   

Přídržný magnet FH200I obj. č. 040665 SET 
s pozinkovanou kotevní protideskou, 2 montážními protideskami pro čelní montáž 
a montáž nad hlavou, připojovacím kabelem 
Přídržný magnet FH200I obj. č. 040664 SET 

Objednací údaje 

s kotevní protideskou z V2A, 2 montážními protideskami pro čelní montáž a 
montáž nad hlavou, připojovacím kabelem 
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Plochý přídržný magnet FH300 
2300 N přídržná síla, pro montáž na omítku  
 

 

 

Plochý přídržný magnet FH300 se dodává se zabudovaným Hallovým snímačem 
nebo bez tohoto snímače. Provedení s Hallovým snímačem je určeno pro systémy 
zajištění dveří a propustné systémy s přechodovou komorou, neboť u těchto 
systémů je nezbytné zajistit zpětný signál o stavu zajištění dveří. 
 

Magnet FH300 se dodává pro dvoukřídlé dveře jako dvojmagnet. 
 

Připojovací svorky pro elektrické zapojení jsou přístupné zepředu. Pro napájení 
plochého přídržného magnetu lze volit mezi 12 V DC nebo 24 V DC. Nastavení 
potřebného napětí se provede na připojovací desce pomocí zásuvných můstků. 
Přívod kabelu je veden ze shora. Součástí balení je montážní deska, pomocí které 
lze magnet připevnit dolů na rám dveří. 
 

Informace o montážním příslušenství naleznete na straně 08.025.00. 
Rozměry FH300 

 
 

Alle Abmessungen in mm = Všechny rozměry v mm  
Ankerplatte = Kotevní protideska 

Napájecí napětí 12 V DC ± 10 % 24 V DC ± 10 % 
Odběr proudu  480 mA 240 mA 
Přídržná síla 2300 N 
Doba zapnutí 100 % 
Teplotní rozsah - 10°C až + 55°C 
Remanence 0 N (kontaktním čepem) 
Povrch magnet pozinkovaný, pouzdro hliníkové 
Ochrana krytí IP 42 
Spínací kontakt s Hallovým snímačem nebo bez snímače 
LED dioda všechna provedení s Hallovým snímačem a LED 

Technické údaje 

Elektrické připojení připojovací svorky jsou zabudovány v magnetu 
   

Přídržný magnet FH300 s kotevní protideskou obj. č. 040670 SET 

Přídržný magnet FH300K s Hallovým snímačem, LED 
diodou, kotevní protideskou * 

obj. č. 040671 SET 

Dvojmagnet FH300-2 s kotevní protideskou obj. č. 040672 SET 
Dvojmagnet FH300-2K s Hallovým snímačem, LED 
diodou, kotevní protideskou* 

obj. č. 040673 SET 

Objednací údaje 
 
* Odzkoušen podle EltVTR. 
Certifikováno s dveřním terminálem 
komorového řízení pro použití u 
únikových cest (certifikát P-3250/08) 

 
 



Ploché přídržné  

 magnety   
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Plochý přídržný magnet FH300U 
2000 N přídržná síla, pro montáž pod omítku  
 

 

 

Plochý přídržný magnet FH300U se dodává se zabudovaným Hallovým snímačem 
nebo bez tohoto snímače. Provedení s Hallovým snímačem je určeno pro systémy 
zajištění dveří a propustné systémy s přechodovou komorou, neboť u těchto 
systémů je nezbytné zajistit zpětný signál o stavu zajištění dveří. 
 

Pro napájení magnetu FH300U lze volit mezi 12 V DC nebo 24 V DC. Nastavení 
potřebného napětí se provede na připojovací desce pomocí odpovídajícího 
umístění zásuvných můstků. 

 
Rozměry FH300U 

 
 

Alle Abmessungen in mm = Všechny rozměry v mm  
Ankerplatte = Kotevní protideska 
Abnehmbare Montagewinkel = Odnímatelné montážní úhelníky 

Napájecí napětí 12 V DC ± 10 % 24 V DC ± 10 % 
Odběr proudu  480 mA 240 mA 
Přídržná síla 2000 N 
Doba zapnutí 100 % 
Teplotní rozsah - 10°C až + 55°C 
Remanence 0 N (kontaktním čepem) 
Povrch pozinkovaný 
Ochrana krytí IP 42 
Spínací kontakt s Hallovým snímačem nebo bez snímače 
LED dioda žádné 

Technické údaje 

Elektrické připojení Připojovací deska 
   

Přídržný magnet FH300U pro montáž pod omítku obj. č. 040282 SET 
s kotevní protideskou  
Přídržný magnet FH300UK pro montáž pod omítku * obj. č. 040281 SET 
s Hallovým snímačem a kotevní protideskou  

Objednací údaje 
 
* Odzkoušen podle EltVTR. 
Certifikováno s dveřním terminálem 
komorového řízení pro použití u 
únikových cest (certifikát P-3250/08)  

 



 Ploché přídržné 
   magnety 
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Plochý přídržný magnet FH300U35 
2000 N přídržná síla, pro montáž pod omítku  
 

 

 

 

Plochý přídržný magnet FH300U35 se dodává se zabudovaným Hallovým 
snímačem nebo bez tohoto snímače. Provedení s Hallovým snímačem je určeno 
pro systémy zajištění dveří a propustné systémy s přechodovou komorou, neboť  
u těchto systémů je nezbytné zajistit zpětný signál o stavu zajištění dveří. 
 

Pro napájení magnetu FH300U35 lze volit mezi 12 V DC nebo 24 V DC. Nastavení 
se provede na připojovací desce pomocí zásuvných můstků. 
 

Kryt plochého přídržného magnetu FH300U35 je z ušlechtilé oceli, kotevní 
protideska z pozinkované oceli. Součástí balení jsou vedle dvou samostatných 
montážních desek i dvě sady různě dlouhých upínacích šroubů. S jejich pomocí lze 
magnet připevnit zezadu. Vedle toho se plochý přídržný magnet FH300U35 
dodává zabudovaný do hliníkového profilu (viz str. 08.023.00). 

Rozměry FH300U35 

 
Alle Abmessungen in mm = Všechny rozměry v mm  
Ankerplatte = Kotevní protideska 
Montageplatte= Montážní deska 
 
 

Napájecí napětí 12 V DC ± 10 % 24 V DC ± 10 % 
Odběr proudu  480 mA 240 mA 
Přídržná síla 2000 N 
Doba zapnutí 100 % 
Teplotní rozsah - 10°C až + 55°C 
Remanence 0 N (kontaktním čepem) 
Povrch magnet nerez (V2a) / kotevní protideska pozinkovaná 

ocel 
Ochrana krytí IP 42 
Spínací kontakt s Hallovým snímačem nebo bez snímače 
LED dioda žádné 

Technické údaje 

Elektrické připojení Připojovací deska 
   

Přídržný magnet FH300U35 pro montáž pod omítku obj. č. 040283 SET 
s kotevní protideskou  
Přídržný magnet FH300U35K pro montáž pod omítku obj. č. 040284 SET 

Objednací údaje 
 
* Odzkoušeno podle EltVTR a 
certifikováno s terminálem pro 
únikové cesty v komorovém řízení 
(certifikát P-3250/08) 

s Hallovým snímačem a kotevní protideskou  
 



Ploché přídržné  

 magnety   
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Plochý přídržný magnet FH550 
4600 N přídržná síla, pro montáž na omítku  
 

 

 

Plochý přídržný magnet FH550 se dodává se zabudovaným Hallovým snímačem 
nebo bez něho. Provedení s Hallovým snímačem se může použít v systémech 
zajištění dveří a v propustných systémech s přechodovou komorou, neboť u těchto 
systémů je nezbytné zajistit zpětný signál o stavu zajištění dveří. Pro dvoukřídlé 
dveře se magnet FH550 dodává jako dvojmagnet. 
 

Připojovací svorky pro elektrické zapojení jsou přístupné zepředu. Pro napájení 
plochého přídržného magnetu lze volit mezi 12 V DC nebo 24 V DC. Nastavení 
potřebného napětí se provede na připojovací desce pomocí zásuvných můstků. 
Součástí balení je montážní deska, pomocí které lze magnet připevnit dolů na rám 
dveří. 
 

Informace o montážním příslušenství naleznete na straně 08.025.00. 
 

Rozměry FH550 

 
Alle Abmessungen in mm = Všechny rozměry v mm  
Ankerplatte = Kotevní protideska 
Montageplatte= Montážní deska 
 

Napájecí napětí 12 V DC ± 10 % 24 V DC ± 10 % 
Odběr proudu  480 mA 240 mA 
Přídržná síla 4600 N 
Doba zapnutí 100 % 
Teplotní rozsah - 10°C až + 55°C 
Remanence 0 N (kontaktním čepem) 
Povrch Magnet pozinkovaný / pouzdro na omítku z hliníku 
Ochrana krytí IP 42 
Spínací kontakt s Hallovým snímačem nebo bez snímače 
LED dioda všechna provedení s Hallovým snímačem a LED diodou 

Technické údaje 

Elektrické připojení připojovací svorky jsou zabudovány v magnetech 
   

Přídržný magnet FH550 pro montáž na omítku s 
kotevní protideskou 

obj. č. 040277 SET 

Přídržný magnet FH550K s Hallovým snímačem, LED 
diodou, kotevní protideskou * 

obj. č. 040285 SET 

Dvojmagnet FH550-2 s kotevní protideskou obj. č. 040278 SET 

Objednací údaje 
 

* Odzkoušen podle EltVTR. 
Certifikováno s dveřním terminálem 
komorového řízení pro použití u 
únikových cest (certifikát P-3250/08) 

Dvojmagnet FH550-2K s Hallovým snímačem, LED 
diodou, kotevní protideskou * 

obj. č. 040279 SET 

 



 Ploché přídržné 
   magnety 
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Plochý přídržný magnet FH550U 
4600 N přídržná síla, pro montáž pod omítku  
 

 

 
 

 

Plochý přídržný magnet FH550U se dodává se zabudovaným Hallovým snímačem 
nebo bez něho. Provedení s Hallovým snímačem se může použít v systémech 
zajištění dveří a v propustných systémech s přechodovou komorou, neboť u těchto 
systémů je nezbytné zajistit zpětný signál o stavu zajištění dveří. 
 

Pro jeho napájení lze volit mezi 12 V DC nebo 24 V DC. Nastavení potřebného 
napětí se provede na připojovací desce pomocí odpovídajícího umístění 
zásuvných můstků. 
 

Montáž se provádí ze zadní strany pomocí dvou upínacích šroubů. 

Rozměry FH550U 

 
Ankerplatte = Kotevní protideska 
 

Napájecí napětí 12 V DC ± 10 % 24 V DC ± 10 % 
Odběr proudu  480 mA 240 mA 
Přídržná síla 4600 N 
Doba zapnutí 100 % 
Teplotní rozsah - 10°C až + 55°C 
Remanence 0 N (kontaktním čepem) 
Povrch pozinkovaný 
Ochrana krytí IP 42 
Spínací kontakt s Hallovým snímačem nebo bez snímače 
LED dioda žádné 

Technické údaje 

Elektrické připojení Připojovací deska 
   

Přídržný magnet FH550U obj. č. 040678 SET 
    pro montáž pod omítku s kotevní protideskou  
Přídržný magnet FH550UK obj. č. 040679 SET 

Objednací údaje 
 

* Odzkoušeno podle EltVTR a 
certifikováno s terminálem pro 
únikové cesty v komorovém řízení 
(certifikát P-3250/08).     pro montáž pod omítku s Hallovým snímačem a kotevní protideskou 

 



Ploché přídržné  

 magnety   
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Plochý přídržný magnet FH750I 
6000 N přídržná síla, IP 65, pro montáž na omítku 
 

 

 

 

Plochý přídržný magnet FH750I s třídou krytí IP 65 je určen speciálně pro venkovní 
prostory resp. do vlhkého prostředí. Jeho kryt je z ušlechtilé oceli a vodotěsný. 
Magnet FH750I se dodává vždy s potvrzovacím kontaktem (Hallův snímač). 
 

Pro jeho napájení lze volit mezi 12 V DC nebo 24 V DC. Nastavení požadovaného 
napětí se provede odpovídajícím zapojením pramenů připojovacího kabelu. 
 

Je vhodný jak pro montáž zezdola, tak i pro montáž seshora dveřního rámu. 
 

Informace o montážním příslušenství naleznete na straně 08.025.00. 
 

Rozměry FH750I 

 
Ankerplatte = Kotevní protideska 
 

Napájecí napětí 12 V DC ± 10 % 24 V DC ± 10 % 
Odběr proudu  500 mA 250 mA 
Přídržná síla 6000 N 
Doba zapnutí 100 % 
Teplotní rozsah - 10°C až + 55°C 
Remanence 0 N (kontaktním čepem) 
Povrch ušlechtilá ocel 
Ochrana krytí IP 65 
Spínací kontakt s Hallovým snímačem 
Elektrické připojení cca 1 m přívodní kabel 

Technické údaje 

Průchod kabelu nahoře 

   

Přídržný magnet FH750I obj. č. 040680 SET Objednací údaje 
 s kotevní protideskou, 2 montážními protideskami pro čelní montáž a montáž nad 

hlavou, připojovacím kabelem 
 



 Ploché přídržné 
   magnety 
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Jednotka plochých přídržných magnetů FH300AS400/FH 
300AS600; 2000/4000 N, IP 65,  
pro montáž jako dveřní madlo 
 

 
 

 

 

Plochý přídržný magnet FH300U35 pro montáž pod omítku (viz strana 08.019.00) 
se rovněž dodává zabudovaný do hliníkového dvojdílného profilu, který je 
připraven k montáži. Sám magnet je kompletně předmontován v profilu, který se 
připevní na rám dveří. Kotevní protideska je zamontována v druhém profilu, kde ji 
lze i přestavit. Tento druhý profil slouží současně jako dveřní madlo a montuje se 
na křídlo dveří. Montáž profilu je snadná a rychlá. Nejsou vidět žádné šrouby. 
Speciálně pro použití v čistých prostorách se hliníkové profily dodávají na požádání 
i nalakované. 
 

Profily se standardně dodávají v délkách 400 mm (s 1 zabudovaným 
magnetem/kotevní protideskou), 600 mm (se 2 zabudovanými magnety/kotevními 
protideskami) a 2500 mm (2 magnety/kotevními protideskami). 

 
Rozměry jednotky plochých 
přídržných magnetů 
FH300AS 

 
 

Hliníkový profil s 1 resp. 2 kusy zabudovaných plochých přídržných magnetů 
FH300U35 
Hliníkový profil s madlem a 1 resp. 2 kusy zabudovaných kotevních protidesek pro 
FH300U35 

Obsah balení 

Upínací šrouby 
  

Napájecí napětí 12 V DC ± 10 % 24 V DC ± 10 % 
Odběr proudu FH300AS400 480 mA 240 mA 
FH300AS600/2500 960 mA 480 mA 
Přídržná síla FH300AS400 2000 N 
Přídržná síla FH300AS600/2500 4000 N 
Doba zapnutí 100 % 
Teplotní rozsah - 10°C až + 55°C 
Remanence 0 N (kontaktním čepem) 
Povrch magnet nerez (V2a), kotevní protideska 

pozinkovaná 
Ochrana krytí IP 42 

Technické údaje 

Spínací kontakt s Hallovým snímačem 
 LED dioda žádné 

 Elektrické připojení připojovací deska, zásuvné můstky pro 
nastavení 12/24 V DC 

 Povrch hliníkového profilu hlazený 
 



Ploché přídržné  

 magnety   
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Jednotka plochých přídržných magnetů FH300AS400/FH 
300AS600; 2000/4000N, IP 65,  
pro montáž jako dveřní madlo - pokračování 

 

 

 

Pro druhou stranu dveří existují jak doplněk jednotky plochých přídržných magnetů 
FH300AS přídavné profily P a S, které se používají zejména tehdy, když se má 
hliníkový profil AS se zabudovanou kotevní protideskou připevnit na dveře pomocí 
průchozích šroubů. Tyto přídavné profily se dodávají ve dvou provedeních: 
 

- provedení S: slouží výhradně jako protideska a krycí profil 
 

- provedení P: tento přídavný profil slouží vedle krytí i jako dveřní madlo 
 

Přídavné profily se stejně jako jednotky plochých přídržných magnetů FH300AS 
dodávají rovněž v délkách 400 mm, 600 mm a 2500 mm. Povrch je hlazený. 
Speciálně pro použití v čistých prostorách se hliníkové profily dodávají na požádání 
i nalakované. 
 

Rozměry hliníkových 
profilů pro protější stranu 
dveří 

 
Ankerplatte = Kotevní protideska 
Flöchenhaftmagneteinheit = Jednotka plochých přídržných magnetů 
Öffnungsrichtung = Směr otvírání 
Zusatzprofil = Přídavný profil 
 

Jednotka plochých přídržných magnetů FH300AS400 obj. č. 041720 
Jednotka plochých přídržných magnetů FH300AS600 obj. č. 041710 
Jednotka plochých přídržných magnetů FH300AS2500 obj. č. 041700 
Přídavný profil S400 obj. č. 041724 
Přídavný profil S600 obj. č. 041714 
Přídavný profil S2500 obj. č. 041704 
Přídavný profil P400 obj. č. 041722 
Přídavný profil P600 obj. č. 041712 

Technické údaje 

Přídavný profil P2500 obj. č. 041702 
 



 Ploché přídržné 
   magnety 
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Příslušenství - montážní úhelník pro montáž na omítku 
 

 

 

Pro montáž plochých přídržných magnetů se dodávají různé montážní úhelníky. 
Rozhodnutí, zda a pokud ano, tak jaký montážní úhelník je potřeba, závisí na typu 
dveří a na požadovaném způsobu montáže. 
 

Níže jsou zobrazeny nejběžnější druhy montáže. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
1a) Montáž pod rámem dveří 
 

 
1b) Montáž pod rámem dveří 

 

 
 

 Dveře se otevírají 
ven 

 
 
 
 
 

 

Dveře se otevírají 
ven 

 
 
 
 
 

 
  

Montáž plochého přídržného magnetu 
pomocí dodané montážní desky. 
Připevnění kotevní protidesky na dveřní 
křídlo (průchozí otvor) 

 
Připevnění kotevní protidesky pomocí 
montážní protidesky MW SCP 
(použije se, pokud nelze kotevní 
protidesku přišroubovat skrz dveřní 
křídlo). 

  
2a) Montáž u dveří ve stejné úrovni 

 
2b) Montáž u dveří ve stejné úrovni 
 

 

 
 

 Dveře se otevírají 
ven 

 

 
Dveře se otevírají 
dovnitř 

 

 

  
Připevnění magnetů pomocí 
montážního úhelníku L 

 
Připevnění magnetu pomocí 
montážního úhelníku L a kotevní 
protidesky pomocí montážní sady Z 
 

 



Ploché přídržné  

 magnety   
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Příslušenství - montážní úhelník pro montáž na omítku 
 

 

 

Níže jsou uvedeny různé montážní úhelníky pro možnosti připevnění magnetů  
a kotevních desek, které byly ukázány na předchozí straně. Číslo u obrázku udává, 
pro jaký plochý přídržný magnet pro montáž na omítku je montážní příslušenství 
určeno (např. montážní sada MW550/750SCP: pro plochý přídržný magnet pro 
montáž na omítku FH550 a FH750). 
 

 

 
Maße = Rozměry 
Bestell-Nr. = obj. č. 

 

 

 
 

Montážní úhelníky MW200L, 750L a jako takové pro dvojmagnety na požádání 
 

 

Montážní sada „U“ MW 
SCP pro kotevní 
protidesku 

 Montážní sada „U“ pro celoskleněné dveře MW U 
  Pro dveře silné 10 - 13 mm 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

Montážní úhelník MW200L obj. č. 040667 
Montážní úhelník MW300L obj. č. 040674 
Montážní úhelník MW550L obj. č. 040286 
Montážní úhelník MW750L obj. č. 040682 
Sada montážních úhelníků MW200L obj. č. 040668 
Sada montážních úhelníků MW300/550Z obj. č. 040675 
Montážní úhelník MW750Z obj. č. 040683 
Montážní sada MW300SCP pro kotevní protidesku obj. č. 040677 
Montáž sada MW550/750SCP pro kotevní protidesku obj. č. 040289 
Montážní souprava „U“ MW300U pro celoskleněné dveře  
(10-13 mm) 

obj. č. 040676 

Objednací údaje 

Montážní souprava „U“ MW550U pro celoskleněné dveře  
(10-13 mm) 

obj. č. 040288 

 

Sada montážních 
úhelníků Z 
Jedno provedení pro 
magnety na omítku FH300 
a FH550 



 Ploché přídržné 
   magnety 
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Příslušenství - kryty 

 

 

Pro ploché přídržné magnety FH300 a FH550 montované na omítku se dodávají 
kryty. Když jsou dveře zavřené, kompletně zakrývají plochý přídržný magnet  
s kotevní protideskou. Pro ploché přídržné magnety FH300 se kryty dodávají  
v provedení z hliníku s bočními krytkami z plastu nebo jsou vyrobeny z ocelového 
pozinkovaného plechu s práškovým nástřikem, pro magnety FH550 pouze  
z hliníku. 
 
Kryty lze použít pouze při montáži na dveře ve stejné úrovni pomocí příslušných 
montážních úhelníků (viz strana 08.025.00, Montáž na dveře ve stejné úrovni,  
2a a 2b). Při volbě krytů z ocelového plechu 041741/041742 musíte 
bezpodmínečně dodržet daný způsob montáže. Hliníkové kryty se mohou použít 
pro oba druhy montáže. 
 

 

Hliníkový kryt k magnetům FH300 a FH 550 
Materiál: hliník, boční díly plast 

  

 

Kryt k FH300 
obj. č. 041730 

Kryt k FH550 
obj. č. 041731 

 

Kryt k magnetu FH300 montovaného na omítku, práškový nástřik 
Materiál: Pozinkovaný plech, práškový nástřik RAL 9010 vč. 2 adaptačních úhelníků a šroubů 

Pro způsob montáže 2a: Dveře se otevírají ven 
(viz obr. strana 08.025.00) 

Pro způsob montáže 2b: Dveře se otevírají dovnitř 
(viz obr. strana 08.025.00) 

 

obj. č. 041741 obj. č. 041742 

 

 
 

 

Hliníkový kryt k magnetu FH300 montovaného na omítku obj. č. 041730 
Hliníkový kryt k magnetu FH550 montovaného na omítku obj. č. 041731 
Kryt k magnetu FH300 montovaného na omítku, práškový 
nástřik (způsob montáže 2a) 

obj. č. 041741 

Objednací údaje 

Kryt k magnetu FH300 montovaného na omítku, práškový 
nástřik (způsob montáže 2b) 

obj. č. 041742 

 

 

 



Ploché přídržné  

 magnety   
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  Dveřní zámky 
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Dveřní zámky 
dveřní zámky TVR - elektrické otvírače - příslušenství 

 

Vedle plochých přídržných magnetů 
existuje celá řada dalších zajišťovacích 
prvků. Mezi ně patří mimo jiné dveřní 
zámky TVR a elektrické otvírače.  
Na následujících stránkách Vám 
představujeme malý výřez z našeho 
dodavatelského programu. 
 

Dveřní zámek TVR 1 má velice nízkou 
spotřebu elektřiny. Jedinečná 
kombinace elektromagnetického 
zamykání se stabilním blokovacím 
čepem nabízí maximální bezpečnost. 
Díky skryté montáži je TVR1 dobře 
chráněno proti poškození  
a manipulacím. 
 

Další možností, jak držet dveře zavřené, 
jsou elektrické otvírače dveří. Pokud se 
používají u komorových systémů 
DICTATOR, je třeba dát pozor na to,  
že pokud jsou otvírače bez proudu,  
je odemčené. Musí se proto vždy volit 
provedení s klidovým proudem,  
tzn. že dveře lze otevřít i při přerušení 
přívodu proudu. 
 

 

 
Blokovací jednotky dveřní zámek TVR 1 
 elektrický otvírač dveří 
Napájecí napětí 12 VDC / 24 VDC, podrobnosti viz jednotlivé typy 
Princip fungování na principu klidového proudu (bez proudu 

odemčeno) 
Spínací kontakt s potvrzovacím kontaktem 

Dodavatelský program 

Příslušenství samostatné potvrzovací kontakty 



  

Dveřní zámky   
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Dveřní zámek TVR1 

 
 

 

Dveřní zámek TVR 1 je vybaven dvojitou ochranou proti vylomení  
resp. manipulaci. Mimo jiné se testuje, zda jsou zavřené dveře opravdu v zámku. 
 

Stisknutím tlačítka nouzového otevření se elektromagnet v zámku TVR odpojí  
od proudu. Západkový čep bezpečně zajede dovnitř, a to i v případech, kdy na dveře 
působí síla až 3000 N. Ohledně vylomení z venku je přídržná síla západkového čepu 
6000 N. Do jedněch dveří můžete namontovat maximálně 2 dveřní zámky TVR1. 
 

Montážní pokyny Dveřní zámek TVR 1 se zpravidla montuje ve vertikální poloze do bočního rámu 
dveří. Západkový čep přitom musí být nahoře. Zámek TVR1 můžete namontovat  
i do rámu nad dveře se západkovým čepem směrem dolů. Pro montáž je potřeba  
cca 85 mm do hloubky. Dodržujte dovolené šířky mezer mezi TVR1 a zavíracím 
plechem, tzn. minimálně 3 mm a maximálně 5 mm. 
 

Rozměry 
 
 
 
 
 

 
 

DŮLEŽITÉ: Dveřní zámek TVR1 
by se měl používat pouze  

u dostatečně stabilních dveří. 
Jen tak je zajištěno, že 

západkový čep bude spolehlivě 
zajíždět do příslušného otvoru 
zavíracího plechu a rovněž se  

i odblokuje. U dveří lehčích 
konstrukcí může pokles nebo 

zkroucení křídla dveří způsobit, 
že zámek nebude pracovat 

spolehlivě. 

 

 
 

Zámek s čelní deskou 

 
Senkung = Zahloubení 

 
 

 

 
Zavírací plech 

  
Napájecí napětí 24 VDC ± 10 % 
Příkon max. 80 mA, když je zámek zamknutý 
Odolnost proti vylomení 6000 N 
Bezpečné odblokování při 
zatížení 

3000 N (ve směru úniku) 

Doba zapnutí 100 % 
Princip fungování Klidový proud (bez proudu odemčeno) 
Ochrana krytí IP 30 
Spínací kontakt ano 

Technické údaje 

Teplotní rozsah -10 °C až +40 °C 
   

Dveřní zámek TVR1 pro pravé dveře obj. č. 710750 Objednací údaje 
Dveřní zámek TVR1 pro levé dveře obj. č. 710751 

 



  
  Dveřní zámky 
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Otvírač dveří Roureg 3 

 
 

 

V některých případech představuje elektrický otvírač dveří jako dveřní zámek určitou 
alternativu k plochým přídržným magnetům. V kombinaci s komorovým řízením 
DICTATOR se musí použít takový otvírač dveří, který je při odpojeném proudu 
otevřený, tzn. že při výpadku proudu nejsou dveře blokované. 
 

Díky své symetrické konstrukci se otvírač dveří Roureg 3 může použít jak v pravých 
tak i levých dveřích. Potřebuje velice málo místa, neboť západka dveří se při 
odblokování otáčí kolem vlastní osy. Může se nastavit v rozsahu až 3 mm. 
 

Volba příslušného zavíracího plechu závisí na tom, zda se dveře dodatečně vybaví 
zámkem nebo zda je zavřené bude držet pouze elektrický otvírač dveří. 
 

  

Rozměry 

 
Otvírač dveří Roureg 3 

 

 

Zavírací plech 201 

 

 
Zavírací plech 301 

  
Napájecí napětí 24 VDC ± 10 % 
Příkon 120 mA 
Odolnost proti vylomení 5000 N 
Bezpečné odblokování při zatížení 2000 N (ve směru úniku) 
Doba zapnutí 100 % 
Princip fungování klidový proud (bez proudu odemčeno) 
Materiál otvírač dveří - tlakový odlitek, zavírací plech z 

nerezu (V2a) 
Ochrana krytí IP 42 

Technické údaje 

Spínací kontakt ano 
 Ochrana 

 
 

zabudovaná kontrolka volného chodu 

Otvírač dveří Roureg 3, s kontrolkou volného chodu a 
potvrzovacím kontaktem 

obj. č. 041780 

Dlouhý přírubový zavírací plech 201 obj. č. 041781 

Objednací údaje 

Krátký přírubový zavírací plech 301 obj. č. 041782 
 



  

Dveřní zámky   
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Elektrický otvírač dveří pro únikové dveře 

 
 

 

V kombinaci s terminálem únikových dveří komorového řízení DICTATOR (viz strana 
08.008.00) jsou vedle celé řady plochých přídržných magnetů atestovány  
i následující otvírače únikových dveří. 
 

Díky svým malým rozměrům se zpravidla používají otvírače únikových dveří 332.80-
F91. Na základě svého symetrického tvaru má univerzální použití, tzn. může být 
namontován jak do pravých, tak i levých dveří a vedle toho se může namontovat  
i vodorovně. Otvírač je vybaven nastavitelnou západkou FaFix (v rozsahu 4 mm). 
 

Jako protikus k otvírači dveří se musí použít jeden ze dvou níže uvedených 
zavíracích plechů. Druh zavíracího plechu závisí na druhu dveří. 
 

  

Rozměry 

 
 

Otvírač únikových dveří AA332.80-F91 

 

 

 

 
 

Plochý zavírací 
plech 

AA09635-01 

  
Napájecí napětí 24 VDC ± 10 % 
Příkon 100 mA 
Odolnost proti vylomení 3000 N 
Bezpečné odblokování při zatížení 3000 N 
Princip fungování klidový proud (bez proudu odemčeno) 

Teplotní rozsah -15 °C až +40 °C 
Potvrzovací kontakt ano 
Spínací výkon 24 V/1 A 
Materiál ocel 

Technické údaje 

Ochrana 
 

integrovaná dioda 

Otvírač únikových dveří 332.80-F91 obj. č. AA332.80-F91 
Zavírací plech - úhelník 60335-01, nerez obj. č. AA60335-01 

Objednací údaje 

Krátký přírubový zavírací plech - úhelník 09635-01, nerez obj. č. AA09635-01 

Zavírací plech - 
úhelník 
AA60335-01 



  
  Dveřní zámky 
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Elektrický otvírač dveří pro únikové dveře - pokračování 

 

 

Pokud jdou únikové dveře současně protipožárními dveřmi, musí mít tyto dveře 
speciální atestovaný otvírač únikových dveří. Jako dodatečné zajištění protipožárních 
dveří je schválen elektrický otvírač 331U80F-F94 resp. -F95. U tohoto elektrického 
otvírače je potřeba rozlišovat, zda se bude montovat do levých nebo pravých dveří. 
Západku FaFix lze nastavovat v rozsahu 2 mm. Otvírač dveří můžete namontovat 
svisle nebo vodorovně. 
 

Jako protikus musíte použít jeden ze dvou níže uvedených zavíracích plechů. 
Provedení zavíracího plechu je dáno druhem dveří. 
 

Na obrázku je provedení pro levé dveře. 
   

Rozměry 

 
Otvírač únikových dveří 

331U80F-F94 
 

 
 

 

 
Zavírací plech - úhelník 

AA97335-04 

 

 
Plochý zavírací 

plech 
AA11635-04 

  
Napájecí napětí 24 VDC ± 10 % 
Příkon 100 mA 
Odolnost proti vylomení 5000 N 
Bezpečné odblokování při zatížení 5000 N 
Princip fungování klidový proud (bez proudu odemčeno) 
Teplotní rozsah -15 °C až +40 °C 
Potvrzovací kontakt ano 
Spínací výkon 24 V/1 A 
Materiál ocel 

Technické údaje 

Ochrana 
 
 

integrovaná dioda 
 
 obj. č. pravé dveře       levé dveře 

Otvírač únikových dveří 331U80F, pozink AA331U80F-F95 AA331U80F-F94 
Zavírací plech - úhelník 97335, nerez AA97335-05 AA97335-04 

Objednací údaje 

Přírubový zavírací plech 11635, nerez AA11635-05 AA11635-04 
 



  

Dveřní zámky   
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Příslušenství: Potvrzovací kontakt 

 

 

Pokud jsou u dveří namontovány přídržné magnety nebo elektrický otvírač dveří bez 
Hallova snímače, pak můžete dodatečně nainstalovat samostatný potvrzovací 
kontakt. 
 
Vstupní magnetický kontakt se díky svému excentrickému provedení velice snadno 
namontuje na vyhrazené montážní místo a nabízí tak kdykoli spolehlivé potvrzující 
hlášení. Toto potřebujete vždy, když jsou přídržné magnety zapojeny v rámci 
komorového řízení. 
 

Pro dodatečnou montáž se použije magnetický kontakt NL. 
 

Potvrzovací kontakt se dodává jako zapínací kontakt nebo přepínač. Pro komorový 
řídicí systém DICTATOR je potřeba jeden zapínací kontakt. 

  
 

Rozměry 

 

Vstupní magnetický kontakt 

 
 

 

Magnetický kontakt pro namontování 
  

 
 Vstupní magnetický 

kontakt 
Magnetický kontakt pro 
namontování 

Rozměry 17,8 x 15 x 20 mm viz rozměrový výkres 
Max. Spínací výkon 30 V / 0,5 A zapínací kontakt: 100 VDC/0,5 

A 
  přepínač: 30 VDC/0,2 A 
Materiál ABS bílý  
Teplotní rozsah -20 °C až +70 °C 
Ochrana krytí IP 68 IP 68 

Kontaktní vzdálenost 12 mm zapínací kontakt: 30 mm 
  přepínač: 23 mm 
Spínací kontakt zapínací kontakt (dvouvodičový připojovací kabel) nebo 
 přepínač (třívodičový připojovací kabel) 
Elektrické připojení připojovací kabel 4 m (vstupní magnetický kontakt) 

Technické údaje 

 připojovací kabel 2 m (magnetický kontakt pro 
namontování) 

    
Excentrický vstupní magnetický kontakt, bílý, zapínací kontakt obj. č. 040686 
Excentrický vstupní magnetický kontakt, bílý, přepínač obj. č. 040685 
Magnetický kontakt pro namontování, zapínací kontakt, včetně 
montážního příslušenství 

obj. č. 040688 

Objednací údaje 

Magnetický kontakt pro namontování, přepínač, včetně 
montážního příslušenství 

obj. č. 040687 
 



  
  Systém kontroly vstupu 
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Systémy pro kontrolu vstupu 

 

V komorových systémech jsou vždy 
místnosti, do kterých je vstup pouze se 
zvláštním oprávněním. K tomu 
potřebujete jako doplněk komorového 
řídicího systému DICTATOR náš 
systém pro kontrolu vstupu. 
 

Kontrola vstupu může být zajištěna 
například zadáváním PIN kódu nebo 
nainstalováním bezdotykové čtečky 
karet. Systémy pro kontrolu vstupu 
popsané na následujících stránkách 
jsou kompaktní jednotky, u kterých 
zadávací resp. čtecí zařízení slouží 
současně i jako řídicí přístroj. Jsou 
proto ideální pro samostatné dveře, 
neboť odpadá kabeláž. 
 

U obou provedení můžete nastavit 
časový interval, po který bude povolen 
vstup po zadání vstupního kódu. 
Rovněž je zde možnost pomocí 
vstupního kódu dveře otevřít a dalším 
zadáním dveře opět zablokovat. Dva 
výstupy relé umožňují předávat 
informace dále. 
 

Všechny přístroje mají LED kontrolky, 
jejichž funkce je částečně volně 
programovatelná. 
 

 

 
Systém pro kontrolu vstupu SU2 PIN kód 
 počet kódů: 60 
Systém pro kontrolu vstupu KR1000 PIN kód, bezdotykově kartou 

Dodavatelský program 

 počet kódů: 1010 



  

Systém kontroly vstupu   
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Systém pro kontrolu vstupu SU2 

 
 

 

U systému SU2 se jedná o jednoduché a levné řešení, které ovšem nabízí vysokou 
míru bezpečnosti. Kontrola vstupu probíhá přes PIN kód. 
 

Tento systém se dodává v několika provedeních: 
- ve verzi určené pro instalaci na omítku buď v plastovém krytu s plastovými tlačítky 

nebo v nerezovém krytu s nerezovými tlačítky (V2A) - toto provedení má 
monitorování proti sabotáži; 

- ve verzi určené pro instalaci na omítku s nerezovým montážním rámečkem (V2a) 
a kovovými tlačítky. Toto provedení nemá monitorování proti sabotáži, neboť se 
dodává bez krytu. 

 

Pole s tlačítky je buď trvale osvětleno nebo se osvětlení rozsvítí po stisknutí 
jakéhokoli tlačítka (možnost nastavení). 
 

  
Napájecí napětí 12 VDC ±10 % 24 VDC ±10 % 
Příkon 200 mA 100 mA 
Příkon v klidovém stavu 20 mA / 10 mA 
Ochrana krytí IP 65 
Teplotní rozsah -30°C až +50°C 
Výstupy relé přepínací kontakt 1: 5A, 30V 
 přepínací kontakt 2: 1A, 30V 
Programovatelná doba zapnutí 1 - 99 sekund nebo doba ZAP/VYP 
Ovládání PIN kód 
Počet uživatelských kódů 60 
Vyhodnocení chybného kódu poplašný signál 30 sekund 
Signalizace 2 volně programovatelné LED kontrolky 
 integrovaný bzučák 
Bezpečnostní blokování po zadání 8 chybných kódů se zařízení 

zablokuje 
 oznamovací tón 
Programovací úroveň chráněno kódem 
 během programování svítí 
 žlutá kontrolka LED 
Klávesnice s osvětlením (nastavitelné) 

Technické údaje 

Rozměry (v x š x h) 107 x 85 x 37,5 mm 
  

 
 

 Jako příslušenství se dodávají bezpečnostní šrouby pro připevnění krytu a klávesnice 
resp. čelní desky a klávesnice. Na zašroubování šroubů je potřeba speciální nářadí. 
Tímto způsobem je dodatečně zvýšen stupeň zabezpečení zařízení. 
 
 
Systém kontroly vstupu SU2, plast, montáž na omítku obj. č. 710870 
Systém kontroly vstupu SU2, nerez, montáž na omítku obj. č. 710871 
Systém kontroly vstupu SU2, nerez, montáž pod omítku obj. č. 710872 

Objednací údaje 

Bezpečnostní šrouby (4 kusy) obj. č. 710879 
 



  
  Systém kontroly vstupu 
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Systém kontroly vstupu KR1000 

 
 

 

U systému KR1000 stejně jako u modelu SU2 tvoří řídicí a zadávací zařízení jednu 
jednotku. Proto je ideální jako samostatné zařízení. 
 

Kontrola vstupu může probíhat jak přes PIN kód tak přes kartu. 
 

Zařízení KR1000 je celé z ušlechtilé oceli. Pracuje jak s 12 tak i s 24 VDC/AC. 
Klávesnice je stále podsvícena. 
 

Pro bezdotykovou kontrolu vstupu přes kartu jsou k dispozici 3 různé modely: jeden 
model s kartou ve formátu kreditní karty a dva modely ve formě přívěsku na klíče. 

Napájecí napětí 12 VDC ±10 % 24 VDC ±10 % 

Příkon 220 mA 110 mA 
Příkon v klidovém stavu 80 mA   40 mA 
Ochrana krytí IP 65 
Teplotní rozsah -20 °C až +50 °C 
Výstupy relé 2 přepínací kontakty se spínacím výkonem 
 2 A, 30 VDC nebo 0,5 A, 125 VAC 
Programovatelná doba zapnutí 1 – 90 sekund 
Ovládání PIN kód a/nebo karta 
Počet uživatelských kódů 1010 
Vyhodnocení chybného kódu poplašný signál 30 sekund 
Signalizace 2 kontrolky LED (červenožlutozelená resp. 

žlutozelená), 
 volně programovatelné, integrovaný bzučák 
Bezpečnostní blokování po zadání 5 chybných kódů se zařízení na 30 

sekund zablokuje 
 oznamovací tón 
Programovací úroveň chráněno masterkódem nebo masterkartou 
 postup programování signalizují LED kontrolky 
Klávesnice permanentní podsvícení, modré 
Rozměry (v x š x h) 120 x 76 x 28 mm 
Připojovací kabel  3 m 

Technické údaje 

Pouzdro  ušlechtilá ocel 
  

 
 

ID karty 

 
 ID karta "Shark"    ID karta WD1 

  
Systém kontroly vstupu KR1000, montáž na omítku obj. č. 710880 
ID karta ve formě kreditní karty (není na obrázku) obj. č. 710876 
ID karta jako přívěsek na klíče "Shark" obj. č. 710877 

Objednací údaje 

ID karta jako přívěsek na klíče WD1 obj. č. 710878 
 



  

Systém kontroly vstupu   
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  Napájecí zdroje 

 

 
© DICTATOR TECHNIK GMBH • Gutenbergstr. 9 • D - 86356 Neusäß • Německo 
Tel. (0821)24673 - 0 • Fax (0821) 24673 - 90 • E-mail info@dictator.de • 1061 

 
 

Strana 08.039.00 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Napájecí zdroje 

 

Pro napájení řídicího systému 
komorových dveří DICTATOR je potřeba 
centrální síťový adaptér pro napájení 
řídicího terminálu a blokovací 
mechanismy. 
 
 

Firma DICTATOR nabízí síťové adaptéry 
různých výkonových tříd. 
 

Vedle síťových adaptérů pro převádění 
napětí z 230 VAC na 24 VDC  
resp. 12 VDC dodává firma DICTATOR 
navíc i záložní zdroje napájení: k napájení 
230 VAC nebo jako síťový adaptér se 
zabudovanou baterii pro napájení  
24 VDC. 
 

Požadované provedení a výkon závisí na 
připojených spotřebičích. Síťové adaptéry 
pro 24 VDC / 2,7A a 5A jsou koncipovány 
zejména pro řídicí systém komorových 
dveří. 
 

 

 
 

Síťové adaptéry 24 VDC: 1,1A, 2,7 A, 5 A 
 12 VDC: 5 A 
Záložní zdroje napájení 230 VAC: 650VA / 420W 
 24 VDC: 3A 

Technické údaje 

 12 VDC: na požádání 



  

Napájecí zdroje   
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Síťový obvod 24VDC / 1,1 A 

 
 

 

Síťový adaptér pro 24 VDC / 1,1 A je určen jako napájení pro nejmenší zařízení 
komorového řízení. Bez problémů zpravidla vystačí pro komory složené pouze ze 
dvou dveří. 

  
Rozměry 

 
Kabeleinführungen = Otvory pro zavedení kabelů 
Stromaufnahme = Příkon 

 
Montáž Síťový adaptér 1,1 A se smí montovat pouze v suchých prostorech. Jestliže okolní 

teplota klesá pod 0 °C, musí se zajistit, aby síťový adaptér nezamrzl. 
 

Při volbě montážního místa zajistěte, aby boční větrací štěrbiny byly volné a cirkulaci 
vzduchu nic nebránilo. 
 

Pro připevnění jsou na dně pouzdra dva otvory Ø 5,5 mm. Pro síťový kabel  
a přívodní vedení k napájecím přístrojům jsou vyhrazeny dvě kabelové šroubové 
přípojky M12 a M16. 
 
Napájecí napětí 100 - 240 V AC / 46 - 63 Hz 
Příkon max. 0,8A 
Výstupní napětí 24 V DC (+/-10%) 
Výstupní proud (dle typu) 1,1 A 
Teplota okolí -10°C až +50° C 
Ochrana krytí (podle DIN 40050) IP 30 / pouze do suchých prostor 
Kryt ušlechtilá ocel 

Technické údaje 

  
Objednací údaje Síťový adaptér 24 VDC / 1,1A obj. č. 710 780 

 



  
  Napájecí zdroje 
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Síťový adaptér 24 VDC / 2,7 A resp. 5 A 

 

 

Síťové adaptéry 2,7 A resp. 5 A jsou zkonstruovány speciálně pro komorová 
zařízení s více jak dvěma dveřmi. Oba síťové adaptéry mají stejný kryt. Jejich 
vnější rozměry jsou proto identické. 
Systém komorových dveří může zahrnout až 10 dveří. Pokud jako blokovací prvky 
použijete ploché přídržné magnety, pak se u zařízení maximálně s šesti dveřmi 
použije síťový adaptér 2,7 A. U větších zařízení se použije síťový adaptér 5 A  
(za předpokladu, že na jedny dveře se použije pouze 1 plochý přídržný magnet,  
k tomu viz také údaje o plochých přídržných magnetech na straně 08.019.00 a násl.). 
 

Rozměry 

 
Kabeleinführungen = Otvory pro zavedení kabelů 

 
Montáž Síťové adaptéry se smí montovat pouze v suchých prostorech. Jestliže okolní teplota 

klesá pod 0 °C, musí se zajistit, aby síťový adaptér nezamrzl. 
 

Při volbě montážního místa zajistěte, aby boční větrací štěrbiny byly volné a cirkulaci 
vzduchu nic nebránilo. 
 

Pro připevnění jsou na dně pouzdra dva otvory Ø 5,5 mm. Pro síťový kabel  
a přívodní vedení k napájecím přístrojům jsou vyhrazeny dvě kabelové šroubové 
přípojky M12 a M16. 
 
Napájecí napětí 100 - 240 V AC / 46 - 63 Hz 
Příkon max. (dle typu) 0,9A /1 A 
Výstupní napětí 24 V DC (+/-10%) 
Výstupní proud (dle typu) 2,7 A / 5 A 
Teplota okolí -10°C až +50° C 
Ochrana krytí (podle DIN 40050) IP 30 / pouze do suchých prostor 
Kryt ušlechtilá ocel 

Technické údaje 

  
Síťový adaptér 24 VDC / 2,7 A obj. č. 710762 Objednací údaje 
Síťový adaptér 24 VDC / 5 A obj. č. 710763 

  



  

Napájecí zdroje   
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Síťový adaptér 12 VDC / 5A 

 
 

 

Síťový adaptér se použije tehdy, když se u komorového zařízení použijí rovněž 
komponenty na 12 VDC. 
 

Rozměry 

 
Kabeleinführungen = Otvory pro zavedení kabelů 

 
Montáž Síťový adaptér se smí montovat pouze v suchých prostorech. Jestliže okolní teplota 

klesá pod 0 °C, musí se zajistit, aby síťový adaptér nezamrzl. 
 

Při volbě montážního místa zajistěte, aby boční větrací štěrbiny byly volné a cirkulaci 
vzduchu nic nebránilo. 
 

Pro připevnění jsou na dně pouzdra dva otvory Ø 5,5 mm. Pro síťový kabel  
a přívodní vedení k napájecím přístrojům jsou vyhrazeny dvě kabelové šroubové 
přípojky M12 a M16. 
 
Napájecí napětí 100 - 240 V AC / 46 - 63 Hz 
Příkon max. 0,72 A 
Výstupní napětí 12 V DC (+/-10%) 
Výstupní proud (dle typu) 5 A 
Teplota okolí -10°C až +50° C 
Ochrana krytí (podle DIN 40050) IP 30 / pouze do suchých prostor 
Kryt ušlechtilá ocel 

Technické údaje 

 
 

 

Objednací údaje Síťový adaptér 12 VDC / 5 A obj. č. 710 781 
 



  
  Napájecí zdroje 
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Síťový adaptér se záložním napájením 24 VDC 

 
 
 
 
 

 

U komorových zařízení, která musí zůstat plně funkční i při výpadku proudu, se místo 
jednoduchého síťového adaptéru použije adaptér se záložním napájením. 
 

Na požádání je k dostání i síťový adaptér 12 VDC se záložním napájením. 

Napájecí napětí 230 - 240 V AC / 50-60 Hz 
Výstupní napětí 24 V DC (+15%, -0%) 
Výstupní proud 3A / 5A 
Teplota okolí -20°C až +40° C 
 od 10 do 95 % vlhkosti 
Spotřeba při nabíjení baterie max. 200 mA 
Doba nabíjení baterie 24 hodin pro dosažení 80 % kapacity 
Max. výkon nouzového proudu 7 Ah 
Automatická ochrana před hlubokým vybitím napětí < 21 VDC 
Ochrana krytí (podle DIN 40050) IP 42 / pouze do suchých prostor 
Kryt kovový kryt, bílý lak RAL 9003 

Technické údaje 

Rozměry (š x v x h) 
 

330 x 330 x 80 mm 

 Síťové adaptéry se záložním napájením mají zabudováno monitorování baterie, které 
je tak chrání před případným hlubokým vybitím. 
Tři LED kontrolky na dvířkách krytu ukazují aktuální stav síťového adaptéru se 
záložním napájením: 

  

- zelená kontrolka LED: napájení ze sítě 
- žlutá kontrolka LED: baterie se nabíjí 
- Červená kontrolka LED: chyba 
 

Dvě zabudovaná relé umožňují posílat 
možné závady dále do nadřazené 
ústředny budovy. 
 

Síťový adaptér se záložním napájením je 
chráněn pojistkami jak na vstupu tak i na 
výstupu. 
  

Baterie pro síťový adaptér 
 

  

 
Síťový adaptér 24VDC / 3A se záložním napájením (vč. baterie) obj. č. 710840 
Síťový adaptér 24VDC / 5A se záložním napájením (vč. baterie) obj. č. 710841 

Objednací údaje 

Baterie pro síťový adaptér 12 VDC / 7 Ah (2 ks pro jeden adaptér) obj. č. 710842 
 



  

Napájecí zdroje   
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Záložní napájecí zdroj UPS ellipse 750 

 
 

 

Dveře jsou při normálním provozu bezpečně zamčené a v případě nehody se musí 
dát bez problémů otevřít. Při výpadku proudu proto únikové dveře nejsou blokované, 
neboť jen takto lze zajistit bezpečnost, tzn. že nic nebrání možnosti úniku. 
 

Pokud potřebujete držet dveře zavřené i při výpadku proudu, pak můžete dveřní 
terminál připojit k externímu záložnímu zdroji napájení (UPS) 230 VAC. Záložní 
napájecí zdroj ellipse 750 zajistí příkon cca 190 W minimálně na dobu 20 minut. 

  
 
 

Ochrana datového vedení 
(USB nebo verze S) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zásuvky s ochranným 
kontaktem DIN (na 

požádání se dodávají i 
zásuvky BS, USE nebo 

IEC) 

 

 
 
 

Kombinované rozhraní USBS 
(připojení přes USB nebo RS 
232) 
 

Telefon/ADSL + ethernet 
10/100 ochrana vedení 
 
Vyměnitelná baterie 
 
 
 
3 zásuvky se záložním napájením 
a ochranou před přepětím, 1 
zásuvka pouze s ochranou před 
přepětím 
 
 

RESET, jistič 

  
Záložní napájecí zdroj ellipse 750 je určen pro použití v suchých prostorách. Baterie 
nevyžaduje údržbu. Automaticky se nabíjí a stav jejího nabití se monitoruje.  
Je chráněna proti hlubokému vybití. Kontrolka signalizuje potřebu výměny baterie. 
 
Výkon 750 VA / 450 W 
Vstupní napětí 184 - 264 V AC 
Výstupní napětí 230 V AC 
Frekvence 50 - 60 Hz (automatická detekce) 
Doba přemostění cca 20 minut pro TVS* 
Výstupy pro spotřebiče 3 zásuvky s ochranným kontaktem 
Shoda s normami IEC/EN 62040-1-1, IEC/EN 60950 
 IEC 62040-2/EB 50091-2, IEC 61643-1 
Rozměry (š x v x h) 82 x 270 x 265 mm 

Technické údaje 
 
* Na požádání jsou k dostání UPS 

zdroje s větší kapacitou 

Baterie 
 
 

olověný akumulátor nevyžadující údržbu 

Objednací údaje Záložní napájecí zdroj UPS ellipse 750 obj. č. 710 785 
 



 

 

 
 
 

Dotazník STS 
 
 

Dotazník k řízení komorových dveří 
 

Zákazník Datum…..............................Objekt........................................................... 
 
................................................................................................................... 
 
Kontaktní osoba......................................................................................... 
 
Tel./Fax.:...........................................E-mail.............................................. 
 
 
 

Komorové zařízení Aplikace................................................................................................ 
 
(např. laboratoř/čistý prostor, bezpečnostní komory pro osoby, materiálové 
komory, výrobní zařízení, zařízení pro postižené) 
 
Celkový počet dveří/vrat..................... 
 
Počet komor.......................s .............ks dveří 
 
Počet komor.......................s .............ks dveří 
 
Poznámky............................................................................................ 
 
................................................................................................................... 
 
 
 

 

Údaje o 
vratech/stěně 

 

Místo montáže: vnitřní dveře/vrata  venkovní dveře/vrata  
 
otočné dveře  posuvné dveře  klapky  
 
… … -křídlé .........ks … … -křídlé ...........ks 
 
Materiál dveří..............................výška................mm šířka..................mm 
 
 
Poznámky............................................................................................. 
 
Materiál dělicích stěn......................................tloušťka stěny.................mm 
 
(např. zdivo, beton, montáž nasucho, izolační vícevrstvé desky) 

 



 

 

 
 
 

Dotazník STS 
 
 
Ovládací/Blokovací 
prvky 

Tlačítko pro otevírání s ukazatelem stavu dveří (červená/zelená)  u..........dveří 
 
Systém kontroly vstupu - dodatečné tlačítko pro otevírání ano ne  u..........dveří 
 
(ukazatel stavu dveří červená/zelená je na tlačítkách pro otevírání) 
 
Poznámky.................................................................................................. 
 
................................................................................................................... 
 
(např. použití systému kontroly vstupu pouze na jedné straně) 
 
 
Způsob montáže: profilová montáž  montáž na omítku  montáž pod omítku  
 
 
Tlačítko pro NOUZOVÉ OTEVÍRÁNÍ............ ks kryt ano     ne  
 
     ............ ks přímo na dveřích (u ovládacích prvků) 
 
NOUZOVÉ OTEVÍRÁNÍ: otevírá vždy 1 dveře (lokálně)  
 
    otevírá všechny dveře komory (globálně)  
 
 
Blokovací prvek: přídržný elektromagnet  el. otvírač dveří  
 
Poznámky.................................................................................................. 
 
................................................................................................................... 
 
................................................................................................................... 
 
(např. místo pro montáž magnetu, pracovní/klidový proud el. otvírání dveří atd.) 
 
Další blokování........................................................................................... 
 
(např. el. závora, zámek motoru) 
 
 

Příslušenství Pohon dveří: pro .........ks dveří zabudován do řízení komorových dveří 
 
pro … … -křídlé otočné dveře  posuvné dveře  
 
Velikost dveří.................................................hmotnost........................... 
 
(příp. si vyžádejte dotazník pro pohony vrat) 
 
 
Stávající pohon (údaje o výrobku)............................................................. 
 
................................................................................................................... 

 



 

 

 
 
 

Dotazník STS 
 
 

Další údaje Propojení jednotlivých dveří různých komor 
 
 ano (výkres zařízení) ne 
 
 
Propojení s nadřazeným řízením  ano  ne 
 
Požadované fungování (např. uvolnění při dosažení určitých hodnot tlaku 
a/nebo teploty) 
 
................................................................................................................... 
 
................................................................................................................... 
 
................................................................................................................... 
 
 
Ochrana krytí: IP...... Ex...............(plán zařízení + třídy krytí) 
 
Poznámky.................................................................................................. 
 
................................................................................................................... 
 
 
Zvláštní okolní podmínky........................................................................ 
 
................................................................................................................... 
 
................................................................................................................... 
 
 
Montáž prostřednictvím Dictator-Technik GmbH  ano  ne 
 
 
Místo montáže (přesná adresa)................................................................ 
 
................................................................................................................... 
 
................................................................................................................... 
 
................................................................................................................... 
 
 

 
 
Obratem Vám vyhotovíme nabídku podle Vašich požadavků. 
 
Ochotně zodpovíme Vaše případné otázky. 


