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Přehled pohonů vrat 
Pohony pro posuvná vrata  
na stejnosměrný proud 
- Systém DC-21 
- DICTAMAT 6000 
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Pohony pro posuvná vrata  
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DICTAMAT 700 
Řízení SQUARE / E8 
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Pohon otočných dveří 
DICTAMAT 204B (stejnosměrný proud) 
DICTAMAT BLA 31244 (stlačený vzduch) 
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Poloautomatické pohony 
DICTAMAT 650/570/560/500 
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Samonavíjecí kladky s lankem 160N/320N 
Hydraulické tlumiče 
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Bezpečnostní a ovládací prvky 
Pohony vrat DICTATOR 
Speciální řešení 
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Komponenty zádržného systému  
u posuvných vrat 

  
Protipožární posuvné dveře můžete pohodlně a bezpečně vybavit 
komponenty DICTATOR. Vždy bude zajištěno, že se vrata v případě požáru 
zavřou - a sice takovým způsobem, že rychlost zavírání bude kontrolována 
po celou dráhu zavírání, aby se zabránilo poškození majetku nebo poranění 
osob. I při výpadku elektrické sítě se vrata spolehlivě zavřou prostřednictvím 
pružiny nebo protizávaží. 
 
Elektrické motorové pohony konstrukční řady DICTAMAT zajistí pohodlný  
a spolehlivý pohyb i těžkých vrat. K dispozici máte vedle jednoduchých  
a levných řízení i elektronická řízení s mikroprocesorem, které se vyznačují 
vysokými rychlostmi otvírání, pozvolným dojezdem v koncových polohách, 
redukovaným průchodem pro osoby, automatickým zavíráním a mnoha 
dalšími prvky. 
 
Při spuštění alarmu prostřednictvím hlásiče kouře DICTATOR RM 2000, RM 
3000 nebo stisknutím tlačítka pro ruční uvolnění vrat se vrata zavřou - bez 
ohledu, zda je v obvodu proud, a sice pomocí zavírací pružiny  
nebo protizávaží, které zajistí stavba. Nastavitelné tlumení vířivými proudy 
nebo hydraulický radiální brzdič přitom regulují rychlost zavírání během 
celého procesu zavírání. Vedle toho koncového tlumiče měkce zbrzdí vrata 
těsně před dosažením jejich koncové polohy ZAV. 
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Pohony DICTATOR 
pro protipožární posuvná vrata a otočné dveře 

 

Pohony protipožárních dveří a vrat 
musí při požárním poplachu vždy 
bezpečně zavřít dveře/vrata, a to i při 
výpadku elektrického proudu. V Německu 
se z tohoto důvodu vyžaduje, aby byl  
u dveří nainstalován mechanický 
zavírací mechanismus. V jiných zemích 
se částečně pracuje s nouzovým 
proudem, což ovšem bezpodmínečně 
vyžaduje vlastní monitorování baterií pro 
nouzové napájení. Neboť jinak mohou být 
při poplachu prázdné a dveře se 
nezavřou. 
 
DICTATOR Vám nabízí:  
- částečné nebo úplné automatické 

ovládání protipožárních dveří resp. 
vrat (podle četnosti zavírání, 
požadavků a rozpočtu); 

- velký, modulárně koncipovaný a díky 
tomu velmi flexibilní standardní 
program pohonů určených i pro celou 
řadu speciálních aplikací; 

- speciální řešení (např.: vrata zajíždějí 
do zatáčky, velmi velká vrata, prostředí 
s nebezpečím výbuchu, sklápěcí vrata 
atd.); 

- usnadnění resp. zkrácené montáže 
použitím softwaru CAD (zejména  
ve stísněných prostorových 
podmínkách: přesné umístění  
na vratech se nejprve určí ve výkresu 
vrat); 

- podrobné poradenství, montáž  
(v případě potřeby), uvedení do 
provozu, údržby, servis a školení. 

 

 
 
 

 

Pohony na stejnosměrný proud se zabudovaným snímačem polohy 
Pohony na stejnosměrný proud se samostatnými koncovými spínači 
Pohony na střídavý proud se samostatnými koncovými spínači 
Zavírání přes protizávaží (zajistí stavba) 

Dodavatelský program 

Zavírání přes zabudovanou zavírací pružinu 

 Poloautomatické pohony jako prvky pro zavírání protipožárních posuvných vrat 
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Pohony DICTATOR pro protipožární vrata - přehled 

 
 
1. Plně automatické pohony  

pro protipožární posuvné 
dveře a vrata 
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Pohony DICTATOR pro protipožární vrata - přehled 
(pokračování) 

 
 
1. Plně automatické pohony 

pro protipožární posuvné 
dveře a vrata 
(pokračování) 

 

Dodáváme celou řadu různých standardních protipožárních pohonů pro částečné 
nebo úplné automatické ovládání Vašich protipožárních vrat. Kromě toho nabízíme  
i řešení na míru, např. pro velmi velká vrata, pro dveřní a okenní komplety  
s nedostatkem místa, pro protipožární sklopná vrata, pohony s ochranou proti 
výbuchu atd. 
 

Síla je u pohonů pro posuvná vrata přenášena buď oběžným lankem (ø 4mm), 
ozubeným řemenem nebo řetězem. Pomocí oběžného lanka/ozubeného 
řemenu/řetězu můžete pomocí jen jednoho pohonu a řízení pohánět i dvoukřídlá 
posuvná vrata. 
 

Pohony uvedené v přehledech Vám podrobně představíme v následujícím textu. 
 
Plně automatické pohony vrat DICTATOR řady DICTAMAT se používají pro často 
namáhané dveře a vrata. Dveře resp. vrata se tak dají bez problémů nainstalovat do 
výrobních prostor (např. do provozů s vysokozdvižnými vozíky) jako oddělující prvek 
pro čisté prostory, skladovací prostory bez vyhřívání nebo s malým vyhříváním. 
 

Plně automatické pohony vrat DICTATOR řady DICTAMAT se dodávají pro různé 
velikosti dveří a vrat, a to včetně zabudované identifikace polohy nebo samostatných 
koncových spínačů, se zabudovanou/samostatnou zavírací pružinou nebo pro 
protizávaží jako zavíracím prvkem, které zajistí stavba. 
 

Všechny pohony na stejnosměrný proud řady DC-21 jsou koncipovány 
modulárně: mají stejnou převodovou jednotku, ke které je přírubami přidělán 
příslušný motor. Výstupní řemenice u pohonu se řídí podle přenášení sil lankem, 
ozubeným řemenem nebo řetězem. V případě zabudované identifikace polohy se  
k převodové jednotce dodatečně namontují snímače polohy. Tento modulární 
systém Vám přináší: 
- Velice individuální provedení pohonů vrat a jejich přizpůsobení místním 

podmínkám (v případě nutnosti dokonce i přestavbu na místě, kterou zajistí náš 
zákaznický servis, např. dodatečným zvýšením síly přidáním převodu) 

- Zjednodušení montáže, servisu a údržby, neboť jednotlivé součástky můžete bez 
problémů vyměnit. 

- Rychlé dodávky, a to i pohonů sestavovaných speciálně na míru 
- Všechny pohony modulárního systému mají stejnou konstrukci a proto se je 

snadno a rychle naučíte ovládat, a to i při použití různých pohonů 
 
Přehled na následující straně Vám pomůže vybrat vhodný pohon. Nebo si nechte od 
nás poradit! 
 
 Zavírání Šířka vrat 
Poloautomatické 
pohony pro 
posuvná vrata  

 

Protizávaží 
 

Samonavíjecí 
kladka s 
lankem 

 

do 6,5 m 
 

do 8 m  
 

bez 
omezení* 

DICTAMAT 650   x 
(zabudována) 

x   

DICTAMAT 560  x 
(zvlášť) 

x   

2. Poloautomatické pohony 
pro protipožární posuvné 
dveře a vrata 

DICTAMAT 570 x    x 
  

Poloautomatické pohony vrat DICTATOR se používají pro vrata, která se pohybují 
jen zřídka a která zpravidla zůstávají otevřena. Drží vrata otevřená v jakékoli pozici. 
V případě poplachu nebo příkazu k zavření zavře vrata protizávaží (dodané stavbou) 
nebo samonavíjecí kladka s lankem, přičemž rychlost zavírání je kontrolována 
nastavitelnou vířivou brzdou v pohonu vrat DICTAMAT. 
 

Všechny poloautomatické pohony DICTATOR řady DICTAMAT mají atest pro 
Německo. 
 

* Všechny pohony s lankem se standardně dodávají s lankem o délce 25 m. Pokud 
tato délka není pro šířku vrat („neomezená“ mezera) dostatečná, musíte si objednat 
delší lanko. 
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Pohony DICTATOR pro protipožární vrata - přehled 
(pokračování) 

 
 
3. Pohony pro protipožární 

otočné dveře a vrata 
 

 

Naše firma Dictator dodává celou řadu pohonů nejenom k protipožárním 
posuvným dveřím a vratům. Nabízíme Vám různá řešení i pro otočné dveře  
a vrata: pro speciální případy jakož i do prostředí s nebezpečím výbuchu. Nebo 
speciální pohony pro velmi velká a těžká vrata, přičemž v těchto případech je 
nezbytná kolaudace provedená příslušným úřadem přímo na místě.  
Informace o DICTAMAT 306 Vám poskytneme na požádání. 
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Pohony DC-21 
pro protipožární posuvná vrata 

 

Pohony řady DC-21 představují 
kompletně modulární řadu pohonů  
s motorem na stejnosměrný proud. Vedle 
pohonů pro dveře a vrata pro průmyslové 
a komerční prostory nabízí firma v podobě 
konstrukční řady DICTAMAT 8000-21, 
7000-21 a 3700-21 i speciální pohony  
s ochranou proti požáru. U těchto instalací 
se dveře otevírají pomocí motoru  
a zavírají se buď pomocí vestavěné 
pružiny nebo protizávaží zajištěného 
stavbou. Pohony řady DC-21 byly 
odzkoušeny a atestovány speciálně pro 
použití u protipožárních dveří a vrat. 
 

Výhody řady DC-21: 
- Vysoký výkon při malých rozměrech 

- minimální náklady na montáž: 
- U verze se zabudovaným snímačem 

polohy odpadá instalace koncových 
spínačů. 

- Modulární konstrukce dovoluje 
našemu zákaznickému servisu na 
místě přestavět pohon na jiný pohon 
řady DC-21. 

- Montáž, ovládání a připojení všech 
pohonů řady DC-21 mají jednotný 
postup 

- Modulární systém zjednodušuje 
údržbu a servis 

 

 

 
 

 Pro dveře a vrata široké 1 až 7 m (se snímačem polohy), jinak neomezená 
pracovní dráha 

 Tažná síla při otvírání od 300 N do 1000 N 
 Pro vrata max. do 1 300 kg (dveře se musí pohybovat lehce) 
 Určeno až pro 300 zavíracích cyklů denně 
 Identifikace polohy: zabudovaný snímač polohy; u vrat >7 m: samostatné 

koncové spínače 
 Zavírání zajišťuje buď zabudovaná/samostatná zavírací pružina nebo 

protizávaží, které zajistí stavba 
 Funkce s řízením SQUARE 800: OTEV, STOP, ZAV, částečné otevření 

Kritéria pro výběr 
 
 
 
 
 

 
Zavírací automatika, volně konfigurovatelný signalizační kontakt 
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Přehled výrobního programu 

 
 
Technické údaje 
 

 

Všechny pohony řady DC-21 jsou kompletně koncipovány jako modulární 
systém. Všechny komponenty systému můžete různé kombinovat.  
Pro protipožární vrata byly vyvinuty tři konstrukční řady: DICTAMAT 8000-21, 
DICTAMAT 7000-21 a DICTAMAT 3700-21. 
 

Níže uvedené modely jsou ty nejčastěji používané. Vedle nich však lze 
realizovat i jiné varianty. 
 

Všechny konstrukční řady pracují se stejným řízením. 

Typ pohonu DICTAMAT 8000-21 7000-21 3700-21 
  normální s nast.přev. normální s nast.přev. 
Výkon motoru 157 W 157 W 40 W 
Síla motoru při otevírání 600 N 600 N 1000 N 300 N 500 N 
Zavírací síla 160 N (pružina)     
Nastavitelná rychlost otvírání 0,10 - 0,18 m/s 0,10 - 0,18 m/s 0,10 - 0,25 m/s 
Nastavitelná rychlost zavírání 0,08 - 0,02 m/s 
Napájecí napětí z řízení 48 VDC 48 VDC 24 VDC 
Jmenovitý proud z řízení 7 A 7 A 2 A 

Hnací moment (na hnací hřídeli) 20 Nm 20 Nm 34 Nm 10 Nm 17 Nm 
Doba zapnutí 40 % DZ 
Ochrana krytí IP 44 
Hmotnost (bez příslušenství) 19 kg 10 kg 12 kg 10 kg 12 kg 
Vrata (při lehkém chodu) do 1000 kg 1000 kg 1300 kg 700 kg 1000 kg 
Dráhy pojezdu se snímačem polohy / 
koncovým spínačem 

6,5 m Snímač polohy: 7 m / koncový spínač: bez omezení 

Počet zavíracích cyklů za den 200 300 100 
  

Dodatečné vybavení - Identifikace polohy: 
Rozpoznávání polohy vrat zajišťuje buď zabudovaný snímač polohy 
(provedení „L“) nebo samostatné koncové spínače (provedení „E“), u kterých 
musíte počítat se 3 kusy: pro polohu ZAV, a zpomalené otevírání a OTEV). 
Zabudovaný snímač polohy výrazně redukuje náklady na montáž. 
 

S pohony se zabudovaným snímačem polohy můžete realizovat dráhu 
pojezdu maximálně 7 m, pak se snímání polohy stává nepřesným. 
 
- Přenášení síly 
U pohonů se snímačem polohy se síla přenáší vždy přes ozubený řemen 
(„Z“), protože jen tímto způsobem lze zajistit přesné polohování vrat a dveří. U 
menších dveří a samostatných koncových spínačů lze použít i lanko („S“). 
Pohon i příslušenství musí být navrženy pro přenášení příslušných sil. 
 
- Nastavení převodu 
Pomocí nastavení převodu můžete při stejném výkonu motoru zvýšit sílu 
pohonu až 1,7 krát. Maximální rychlost otevírání a zavírání se přitom oproti 
normálnímu provedení přiměřeně redukuje. 
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Komponenty 

 
 

 

Pohony DC-21 pro protipožární dveře a vrata je otevírají motorem. Vrata lze 
zastavit v libovolné pozici díky vestavěným aretačním magnetům. Příkaz  
k zavření vrat vyjde buď od tlačítka nebo zavírací automatiky či kouřového 
poplachu. Zavření vrat pak proběhne mechanicky: buď zabudovanou či 
samostatnou zavírací pružinou nebo protizávažím. Spolehlivé zavření vrat je 
tak vždy zajištěno - a to i při výpadku elektřiny. Přenášení síly zajišťuje 
oběžný ozubený řemen resp. lanko. Díky tomuto mechanismu můžete 
pomocí jednoho pohonu a řízení pohánět i dvoukřídlá posuvná vrata.  
Pro druhé křídlo je potřeba jen dodatečně nainstalovat unašeč vrat 
(rozměrový výkres viz strana 05.016.00). 
 

Vrata široká až 6,5 m DICTAMAT  
8000-21 ZL 
se zabudovanou 
zavírací pružinou a 
snímačem polohy 
pro identifikaci 
polohy vrat 

 
   

Vrata široká až 7 m DICTAMAT 
7000-21 ZLM 
nebo 
DICTAMAT 
3700-ZLM 
se zabudovaným 
snímačem polohy 
pro identifikaci 
polohy vrat 

 
   

Vrata širší než 7 m 
 
Legenda 
 Pohon vrat s montážní deskou 
 Vratná kladka s upínací konzolou 
 Unašeč vrat 
 Ozubený řemen / lanko 
 Koncový spínač 
 

DICTAMAT 
7000-21 ZEM 
nebo 
DICTAMAT 
3700 SEM 
se samostatnými 
koncovými spínači 
pro identifikaci 
polohy 
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DICTAMAT 8000-21 

 

 

DICTAMAT 8000-21 ZLM spojuje všechny protipožární funkce v jednom 
přístroji: otevírání pomocí motoru; identifikace polohy přes snímač polohy; 
zajištění dveří v jakékoli otevřené poloze díky zabudovanému aretačnímu 
prvku; zavírání pomocí integrované pružiny; kontrola rychlosti zavírání 
nastavitelnou vířivou brzdou. Vyznačuje se vysloveně malou montážní 
hloubkou. Můžete ho namontovat přímo pod kolejnici, takže ani mezi koncem 
kolejnice a stěnou není potřeba žádné místo. 
 
Ozubený řemen pro přenášení síly není součástí balení, neboť délka vrat je 
různá. 

Rozměry 
DICTAMAT 8000-21 ZLM 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montážní deska 
pro kolejnice 
Helm 400/500 
sériově. Zvláštní 
konzoly na 
požádání 
 
 
 
 
 
 
 

Rozměry v mm 
   

Rozměry 
Napínák řemen, vratná kladka 

 

 
Napínák ozubeného řemene 

s přídržným úhelníkem 

 
Rozměry v mm 

 
 
 
 

Vratná kladka 
pro ozubený řemen 

s montážním úhelníkem 
   

 Pohon: převodová jednotka s motorem s kotoučovým rotorem 48 VDC,  
výstupní kolo pro ozubený řemen, snímač polohy, aretační magnet, brzdný 
modul, zavírací pružina (160 N), 
2,5 m připojovací kabel pro řízení, montážní deska 

 Vratná kladka s montážním úhelníkem pro montáž přímo na vodicí kolejnici 

Obsah balení 
DICTAMAT 8000-21 ZLM 

 Napínák ozubeného řemene s přídržným úhelníkem pro připevnění na vrata 
 

 
Rozměry v mm 
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DICTAMAT 7000-21 
 

Pohon DICTAMAT 7000-21 se používá zejména tehdy, když provoz vrat má být 
automatizovaný, přičemž vrata jsou již vybavena protizávažím jako zavírací 
prvkem, nebo když jsou širší než 6,5 m. Dodává se ve dvou různých 
provedeních: se zabudovaným snímačem polohy pro identifikaci polohy vrat 
širokých max. 7 m nebo bez snímače polohy (identifikace polohy pomocí 
samostatných koncových spínačů) pro dveře širší více jak 7 m. Stejně jako 
DICTAMAT 8000-21 nepotřebuje ohledně hloubky skoro žádné místo. Můžete 
ho namontovat přímo pod kolejnici, takže mezi koncem kolejnice a stěnou není 
potřeba žádné místo. 
 

Ozubený řemen pro přenášení síly není součástí balení, neboť délka vrat je 
různá. 
 

Rozměry 
DICTAMAT 7000-21 

DICTAMAT 7000-21 ZLM 
 
 
 
 
Montážní deska pro 
kolejnice Helm 400/500 
sériově. Zvláštní konzoly 
na požádání 
 

 
 

 

Rozměry v mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DICTAMAT 7000-21 ZEM 

   

 Pohon: převodová jednotka s motorem s kotoučovým rotorem 48 VDC,  
výstupní kolo pro řemen, snímač polohy, aretační magnet, brzdný modul, 
2,5 m připojovací kabel pro řízení, montážní deska 

 Vratná kladka s montážním úhelníkem pro montáž přímo na vodicí kolejnici* 

Obsah balení 
DICTAMAT 7000-21 ZLM 

 Napínák ozubeného řemene s přídržným úhelníkem pro připevnění na vrata* 
 

 Pohon: převodová jednotka s motorem s kotoučovým rotorem 48 VDC, 
výstupní kolo pro ozubený řemen, aretační magnet, brzdný modul,  
2,5 m připojovací kabel pro řízení, montážní deska 

 Vratná kladka s montážním úhelníkem pro montáž přímo na vodicí kolejnici* 

Obsah balení 
DICTAMAT 7000-21 ZEM 

 Napínák ozubeného řemene s přídržným úhelníkem pro připevnění na vrata* 
  

* Rozměrový výkres viz strana 05.014.00 
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DICTAMAT 3700-21 

 
 

 

Pohon DICTAMAT 3700-21 je o něco těžší varianty modelu DICTAMAT 7000-
21. Rovněž se dodává ve dvou různých provedeních: se zabudovaným 
snímačem polohy pro vrata široká max. 7 m (přenášení síly ozubeným 
řemenem) nebo bez snímače polohy (samostatné koncové spínače / přenášení 
síly přes lanko) například pro vrata > 7 m. DICTAMAT 3700-21 potřebuje kvůli 
vystupujícímu motoru 24 VDC o něco více místo ohledně hloubky. 
 

Lankovou kladku lze přestavit z jedné strany pohonu na druhou. Lanko  
pro přenášení síly je v případě této varianty součástí balení. Ozubený řemen  
u modelu DICTAMAT 3700-21 ZLM se musí objednat zvlášť. 

Rozměry 
DICTAMAT 3700-21 
 

 
   

 Pohon: převodová jednotka s motorem 24 VDC, výstupní kolo pro lanko, 
aretační magnet, brzdný modul, 2,5 m připojovací kabel pro řízení,  
montážní deska, 25 m lanko (ø 4 mm) 

 Vratná kladka s montážním úhelníkem pro montáž přímo na vodicí kolejnici* 

Obsah balení 
DICTAMAT 3700-21 SEM 

 Napínák lanka s přídržným úhelníkem pro připevnění na vrata* 
 

 Pohon: Převodová jednotka s motorem 24 VDC, výstupní kolo ozubený 
řemen, snímač polohy, aretační magnet, brzdný modul,  
2,5 m připojovací kabel pro řízení, montážní deska 

 Vratná kladka s montážním úhelníkem pro montáž přímo na vodicí kolejnici* 

Obsah balení 
DICTAMAT 3700-21 ZLM 

 Napínák ozubeného řemene s přídržným úhelníkem pro připevnění na vrata* 
  

* Rozměrový výkres viz strana 05.014.00 
 

 
Rozměry v mm 

 
Montážní deska pro 
kolejnice Helm 
400/500 sériově. 
Zvláštní konzoly na 
požádání 
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Nastavení převodu u DICTAMAT DC-21 

 

 

Firma DICTATOR vyvinula pro pohony vrat modulárního systému DC-21 
absolutní novinku: nastavení převodu pro dodatečnou instalaci. S jeho pomocí 
může náš servisní technik přímo na místě dodatečně zvýšit sílu pohonu vrat  
o cca 1,7 násobek. Nemusíte tak kupovat nový pohon. Zvýšením síly  
se odpovídajícím způsobem sníží rychlost otevírání a zavírání vrat resp. dveří. 
Jako speciální prvek lze nastavení převodu dodat i pro zvýšení rychlosti při 
současném snížení síly. Nastavení převodu je určeno pro všechny pohony 
systému DC-21, s výjimkou DICTAMAT 8000-21. Při použití nastavení převodu  
u tohoto modelu by síla vestavěné zavírací pružiny již nebyla dostatečná  
pro spolehlivé zavření vrat. 
 

Rozměry nastavení převodu 
 

 
Nastavení převodu 

 

 
DICTAMAT 7000-21 ZLM 
s nastavením převodu 

  

Nastavení převodu DICTATOR se nasadí nahoru na základní modul pohonu vrat 
a připevní se dvěma bočními spojovacími deskami. Výstupní kolo pohonu  
se odstraní a místo něho se na hřídel pohonu nasadí řetězové kolečko. Toto 
kolo se pak pomocí řetězu spojí s řetězovým kolečkem na nastavení převodu. 
Na závěr se na pohon opět namontují kryty. 
 
Aby po namontování nastavení převodu bylo garantováno dosažení 1,7 násobku 
původní síly, měli byste nastavení převodu používat pouze v kombinaci  
s ozubeným řemenem. Pouze ozubený řemen může zajistit absolutně čisté 
silové spojení mezi vraty a pohonem. Pokud je na vratech nainstalován pohon 
s lankem, pak se musí přestavět na ozubený řemen. U obzvláště těžkých vrat 
je provedení pro řetěz žádoucí. Ohledně dalších podrobností se obraťte na naše 
technické oddělení. 
 
 

 Nastavení převodu s bočními spojovacími deskami 
 Velké řetěz. kolo s výstupním kolem pro ozubený řemen, malé řetěz. kolečko 
 Řetěz 

Obsah balení 

 Hliníková krytka 
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Příslušenství k pohonům DC-21: 
vratné kladky, napínák lanka/řemene, ozubený řemen 

 
 

 

U pohonů vrat řady DICTAMAT DC-21 se síla přenáší na dveře pomocí 
oběžného lanka, ozubeného řemene nebo i řetězu. Na protilehlý konec 
kolejnice proto musíte namontovat vratnou kladku. Abyste lanko/ozubený 
řemen nebo řetěz mohli připevnit na vrata a současně ho napnout, budete 
potřebovat napínák lanka/řemene resp. řetězu. Uspořádání jednotlivých částí 
je znázorněno v přehledu na straně 05.009.00. Napínáky jsou zpravidla 
součástí balení. 
 

Díky oběžnému ozubenému řemenu můžete pomocí jednoho pohonu a řízení 
pohánět i dvoukřídlá posuvná vrata. Ozubený řemen se musí k pohonu 
objednat dodatečně. Jako orientační pravidlo pro určení délky můžete použít 
tento vzorec: délka ozubeného řemene = 4 x šířka vrat. 
 

 
Vratná kladka pro lanko ø 4  

s montážním úhelníkem (700530) 

 
Vratná kladka pro ozubený řemen s 

montážním úhelníkem (710492) 

Vratné kladky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Napínák pro lanko/ozubený 
řemen/řetěz s přídržným 
úhelníkem pro připevnění na 
vrata* 

 
Napínák pro lanko 

s přídržným úhelníkem (700478) 

 
Napínák pro ozubený řemen a řetěz 

(710497) 
  

Materiál PU (polyuretan) 
Tažná větev ocel 
Teplotní rozsah -30° až +80 °C 
Odolné vůči UV, ozónu, oleji a tuku 

Ozubený řemen HTD 

 
Zatížení tažné větve: ozubený řemen HTD 8M, šířka 20 mm 2680 N 
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Příslušenství k pohonům DC-21: montážní desky 

 
 

 

Pohony vrat řady DC-21 se zpravidla montují přímo pod kolejnici. Pokud je 
kolejnice namontována velmi blízko stěny, může být tato vzdálenost  
u pohonů DC-21 se zabudovaným snímačem polohy příliš malá. V tomto 
případě nabízí sada adaptačních destiček rychlou pomoc přímo na místě. 
Adaptační destičky se jednoduše přidají k pohonu a upínáku řemene, takže 
pohon se může odsadit až o 85 mm dopředu. Montážní úhelník pro vratnou 
kladku na ozubený řemen se již sériově dodává s příslušnými možnostmi 
nastavení. 

Sada adaptačních destiček pro 
montáž pohonu vrat DC-21 před 
kolejnici 

 

 
Adaptační destička pro pohony 

vrat DC-21 - pro montáž před 
kolejnici (785975) 

  

 

 
Adaptační destička pro napínák ozubeného řemene 

(785975) 
 



Pohony DC-21 pro  

protipožární posuvná vrata   
 

 
 
Strana 05.016.00 

 
© DICTATOR TECHNIK GMBH • Gutenbergstr. 9 • D - 86356 Neusäß • Německo 
Tel. (0821)24673 - 0 • Fax (0821) 24673 - 90 • E-mail info@dictator.de • 1051 

 

 
 
 
 
 

Příslušenství k pohonům DC-21: Unašeč pro 
dvoukřídlá posuvná vrata / podpěrná kladka 

 
 

 

Rovněž dvoukřídlá posuvná vrata můžete otevírat a zavírat pomocí jediného 
pohonu vrat a řízení. K tomu jen potřebujete pro druhé křídlo vrat další 
unašeč vrat, který se rovněž připevní k oběžnému lanku/ozubenému řemenu. 
 

U posuvných dveří resp. vrat větších než 6 m byste měli každé 3 až 5 metrů 
nainstalovat dodatečnou podpěrnou kladku pro lanko, ozubený řemen nebo 
řetěz. Tím se zabrání prověšení lana, ozubeného řemene nebo řetězu, které 
by znamenalo vyšší zatížení a tím zkrácení jejich životnosti. Podpěrnou 
kladku můžete použít pro lanko, ozubený řemen i řetěz. 
 

Dodatečný unašeč pro 
dvoukřídlá vrata 

 
Provedení pro lanko 

(700476) 

 
Provedení pro ozubený řemen 

(710495) 

  

Podpěrná kladka pro 
lanko/ozubený řemen/řetěz 

 
Podpěrná kladka 

(785960) 
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Informace pro objednání 

 
 

 

Níže v textu jsou uvedena objednací čísla nejběžnějších typů pohonů. 
Samozřejmě se dodávají i další varianty. 
 

Obsah balení pohonů je uveden na stránkách 05.010.00 až 05.012.00. 
Význam jednotlivých písmen je vysvětlen níže. 
 

Vedle vlastních pohonů je zde uvedeno zvlášť i povinné příslušenství jako je 
řízení a ozubené řemeny, stejně jako případně nezbytné montážní 
příslušenství. Informace o ovládacích a bezpečnostních prvcích najdete  
na straně 05.071.00 a násl. 
 

Pohon DICTAMAT 8000-21 ZLM obj. č. 785800 

Pohon DICTAMAT 7000-21 ZLM obj. č. 785700 
Pohon DICTAMAT 7000-21 ZLM, s nastavením 
pohonu 

obj. č. 785700A 

Pohon DICTAMAT 7000-21 ZE obj. č. 785702 
Pohon DICTAMAT 7000-21 ZEM, s nastavením 
pohonu 

obj. č. 785702A 

Pohon DICTAMAT 3700-21 ZLM obj. č. 785370 
Pohon DICTAMAT 3700-21 ZLM, s nastavením 
pohonu 

obj. č. 785370A 

Objednací údaje pro pohon 

Pohon DICTAMAT 3700-21 SEM 
 

obj. č. 785373 

Řídicí jednotka SQUARE 800 obj. č. 706080 

Řídicí jednotka E8 (bez povolení v Německu) obj. č. 730111 
Ozubený řemen HTD8, široký 20 mm (uveďte 
potřebnou délku) 

obj. č. 710490 

Tlačítko pro ruční uvolnění vrat ("Zavřít požární 
uzávěr") 

obj. č. 040005 

Objednací údaje 
povinné příslušenství 

Tlačítko RESET ** obj. č. 700112 

   

Koncový spínač (rozpojovací kontakt) obj. č. 700156 

Unašeč pro dvoukřídlá posuvná vrata (lanko) obj. č. 700476 
Unašeč pro dvoukřídlá posuvná vrata (ozubený 
řemen) 

obj. č. 710495 

Podpěrná kladka pro lanko/ozubený řemen/řetěz obj. č. 785960 
Sada adaptačních destiček pro pohony DC-21 obj. č. 785975 
Nastavení pohonu pro pohony vrat DICTAMAT řady 
DC-21 

obj. č. 785900 

Ovládací a bezpečnostní prvky od strany 05.071.00 
Hlásič kouře DICTATOR RM 2000 obj. č. 040500 (sada) 
Vratná kladka pro lanko* obj. č. 700530 
Vratná kladka pro ozubený řemen* obj. č. 710492 
Vratná kladka pro řetěz* obj. č. 785972 
Napínák pro lanko* obj. č. 700478 

Objednací údaje 
ostatní příslušenství 

Napínák pro ozubený řemen a řetěz* obj. č. 710497 

  
Legenda: 
Z Přenášení síly ozubeným řemenem 
S Přenášení síly lankem 
E Identifikace polohy pomocí samostatného koncového spínače 
L Identifikace polohy pomocí snímače polohy 
* Obvykle součástí balení 
** DŮLEŽITÉ: po alarmu se musí provést RESET 
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Pohon DICTAMAT 6000 
pro protipožární vrata s pružinou nebo protizávažím 

 

Pohon vrat DICTAMAT 6000 byl 
vyvinut na základě nejnovějších 
poznatků z oboru mechaniky a 
elektroniky. Desetileté zkušenosti firmy 
DICTATOR se Vám vyplatí: pohon je 
velice cenově výhodný, i přes své 
malé rozměry obsahuje i elektroniku, 
instalace je věcí chvilky a do provozu 
ho uvedete pomocí již připojeného 
síťového kabele 230 V, aniž byste pro 
připojení pohonu k elektrické síti 
potřebovali odborníka. 
 

Kompaktní konstrukce Vám umožní 
levně a jednoduše elektricky otevírat a 
zajišťovat protipožární vrata. I rychlost 
zavírání je regulována pohonem (lze 
nastavit). Rozvodná skřínka V6-S 
kromě toho umožňuje využít zavírací 
automatiku. 
 

Systém pro identifikaci polohy dle 
standardů DICTATOR činí instalaci 
samostatných koncových spínačů 
zbytečnou. Otevřená poloha se 
nastaví v řízení. Zůstane uložena v 
paměti i při výpadku elektřiny. Vrata 
jsou poháněna oběžným ozubeným 
řemenem. 
 

Z hlediska stavebního dozoru je pohon 
povolen (Z-6.5-1335) a jeho kvalitu 
kontroluje spolková Státní zkušebna 
materiálů MPA-NRW (Do.15.3). 
 

 

 

 Pro dveře a vrata široké 1 až 7 m 
 Tažná síla ve směru otvírání max. 600 N 
 Pro vrata s maximální hmotností do 1300 kg 
 Zavírání protizávažím (zajistí stavba) nebo samostatnou samonavíjecí kladkou 
 Určeno až pro 100 zavíracích cyklů denně 
 Identifikace polohy: zabudovaný snímač polohy 
 Se zabudovaným řízením B6 v pohonu 

Kritéria pro výběr 

 Funkce: automat. bezpečnostní vypnutí nebo impulz. režim, OTEV, STOP, ZAV 
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Rozměry / Obsah balení 

 
 

 

Pohon se montuje pomocí montážních destiček, které je součástí dodávky, vždy ze 
strany na konci kolejnice a proto nezapomeňte konci kolejnice zajistit dostatek 
místa (vzdálenost od stěny minimálně 320 mm). 
 

Pomocí delší montážní destičky můžete namontovat hnací jednotku i vodorovně 
pod vodicí kolejnici. V případě potřeby si vyžádejte speciální výkresy. 
 

Rozměry ostatních komponent (tlumiče, samonavíjecí kladka s lankem, hlásiče 
kouře atd.) najdete v této části na stránce 05.055.00 a násl. a v části Požární 
technika. 
 

Rozměry DICTAMAT 6000Z 

 
 
Einstellung der Endlagen = Nastavení koncových poloh  
Einstellung der Schließgeschwindigkeit = Nastavení rychlosti zavírání 

 Laufschiene = Vodicí kolejnice 
Tor-AUF = Vrata OTEV 

Netzkabel (230 VAC) = Síťový kabel (230 VAC) 
Steuerkabel (1,3m) = Řídicí kabel (1,3 m) 

 

Rozměry řemenového 
napínáku pro připevnění 
vrat a vratné kladky s 
montážním úhelníkem 

 

 
 

 

Obsah balení Hnací jednotka (48 VDC elektromotor, řízení s vyhodnocováním alarmu, síť. kabel) 

 Montážní deska se závitovou deskou pro montáž na vodicí kolejnici 

 Hnací kotouč (Ø 70 mm) pro ozubený řemen , napínák a montážní úhelník 

 Vratná kladka s montážním úhelníkem pro montáž přímo na vodicí kolejnici 
  

 
Výkresy pohonů v jiných montážních pozicích a s dalšími konzolami (např. 
úhelníkovou konzolou pro montáž před kolejnici) jakož i výkresy ostatního 
příslušenství Vám na požádání ochotně nafaxujeme. 
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DICTAMAT 6000 - připojení, dodatečné funkce 
rozvodná skříňka V6-S 

 
 

 

Rozvodná skříňka V6-S značně zjednodušuje připojení pohonu DICTAMAT 6000 k 
elektřině. Automaticky rovněž provádí RESET po každém alarmu spuštěným 
hlásičem kouře nebo stisknutím nouzového tlačítka. Odpadá tak ruční nastavení 
pohonu do startovací polohy. I nadále nabízí možnost vybrat, zda v případě 
poplachu budou mít přednost bezpečnostní zařízení nebo zavírací funkce. To 
umožňuje zohlednit zvýšené nároky na bezpečnost. 
 

S rozvodnou skříňkou V6-S můžete DICTAMAT 6000 dodatečně rozšířit o zavírací 
automatiku. Zavírací automatiku, kterou můžete v případě potřeby i zcela vypnout, 
lze nastavit v rozsahu 5 - 90 sekund. 
 

Rozměry 
 

 

 

Kryt: plast, IP 55 

 

Schéma pro připojení V6-S 
 

Rozvodná skříňka má na jedné straně základní desky svorkovnici, do které se 
připojí všechny vodiče řídicího kabelu. Na druhé straně desky jsou svorkovnice pro 
ovládací prvky. Pro funkce OTEV, STOP, ZAV jsou k dispozici vždy dvě svorky. 
 

Schémata pro připojení k hlásičům kouře RM 2000 a podrobné montážní návody 
Vám na požádání ochotně zašleme. 
 

 

 
 
 
 
 

 AUF = OTEVŘENO 
ZU = ZAVŘENO 
 

braun = hnědá 
grün = zelená 
violett = fialová 
grau-rosa = šedorůžová 

schwarz = černá 
gelb = žlutá 
grau = šedá 
rot = červená 

blau = modrá 
weiß = bílá 
rosa = růžová 

 Schalter S1 und S2 (Vorrang Sicherheitseinrichtung bzw. Aktivieren Schließautomatik) = Spínač S1 a S2 (priorita bezpečnostního prvku resp. 
aktivace zavírací automatiky) 
 
Potentiometer zum Einstellen der Offenhaltezeit = Potenciometr pro nastavení doby otevření 

 

Hlásič kouře 
DICTATOR 
RM 3000 

(*) Bezpečnostní prvky jako 
například světelná závora 
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DICTAMAT 6000 
pro jednokřídlá a dvoukřídlá protipožární posuvná vrata 

 
 

 

Extrémně plochý a silný motor s kotoučovým rotorem otevírá vrata tak dlouho, dokud je 
stisknuto tlačítko pro otevírání s bezpečnostním vypínáním. Oběžný ocelový ozubený 
řemen pohybuje vraty, ke kterým je připevněn speciální unašeč, který současně slouží k 
napínání a jištění řemene. Vratná kladka je rovněž jednoduše namontována na vodicí 
kolejnici. Aretace drží dveře v libovolné pozici, dokud se nevypne přes hlásič kouře 
nebo stisknutím tlačítka pro ruční ovládaní. Automatické zavírání zajišťuje zvlášť 
namontovaná samonavíjecí kladka nebo protizávaží (min. 10 kg). Rychlost zavírání je 
přitom kontrolována brzdnou funkcí pohonu DICTAMAT 6000. Pohon je připraven k 
okamžitému namontování. Obsahuje zabudované řízení a 1,5 m síťový kabel s EURO 
zástrčkou s ochranným kontaktem. 
 

Montáž a funkce 

 

 Hnací jednotka se namontuje pomocí montážní desky zespodu přímo na vodicí kolejnici. 
Pro vrata o šířce do 6,5 m doporučujeme použít naše samonavíjecí kladky s lankem. 

 
 

 

 Nastavitelná rychlost zavírání 0,08 až 0,2 m/s (vířivá brzda) 
 Rychlost otevírání cca 0,3 m/s (pevně nastaveno) 
 Připojení k síti (1,5 m kabel se zástrčkou) 230 VAC / 10 A / 50 - 60 Hz 
 Zabudovaný síťový adaptér a aretační magnet 24 VDC / 375 mA (magnet: 3 W) 
 Motor 48 VDC / 150 W / IP 40 

Technické údaje 

 Hmotnost 
 

14 kg 

Pohon DICTAMAT 6000Z pro ozubený řemen (integrované řízení) obj. č. 780600Z Objednací údaje 
Ozubený řemen HTD8, široký 20 mm (uveďte potřebnou délku) 
 
 

obj. č. 710490 

Dodatečný unašeč pro dvoukřídlá vrata obj. č. 710495 

Rozvodná skříňka V6-S se zavírací automatikou obj. č. 780651 
Samonavíjecí kladka s lankem 160 N nebo 320 N resp. protizávaží viz strana 05.055.00 

Hydraulický tlumič EDHM28 (pouze pro koncovou polohu ZAV) viz strana 05.068.00 
Hlásič kouře, ručně ovládané uvolňovací tlačítko a tlačítko reset  Katalog Požární 

technika 
Řídicí a ovládací prvky (funkce kontaktů viz schéma zapojení)  viz strana 05.071.00 

a násl. 
Ext. napájení 24 V (pouze v případě potřeby proudy přes 375 mA) Katalog Požární 

technika 

Objednací údaje 
příslušenství 

(dimenzováno pro celkový odběr proudu, protože interní síťový adaptér se pak odpojí!) 
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Pohon DICTAMAT 700 
pro protipožární posuvná vrata 
s motorem pro otevírání vrat, aretací a tlumením 

 

Pohon vrat DICTAMAT 700 slouží  
k automatickému otevírání a aretaci 
jednokřídlých a dvoukřídlých 
protipožárních posuvných vrat. 
 

Otevírání vrat zajišťuje výkonný třífázový 
motor, který můžete nainstalovat i na 
těžká vrata s protizávažím. Vrata jsou 
poháněna ocelovým lankem o tloušťce  
4 mm. 
 

V případě kouřového alarmu se uvolní 
elektromagnetický aretační prvek a vrata 
se automaticky zavřou. Vířivá brzda 
umístěna na pohonu reguluje rychlost 
zavírání vrat po celé jejich dráze. 
 

Pohon DICTAMAT 700 v provedení 
popsaném na následujících stránkách byl 
odzkoušen spolkovou Státní zkušebnou 
materiálů MPA-NRW. 
 

Pro těžká vrata se DICTAMAT 700 
dodává i se silnějším motorem a řetězem. 
Ve speciálním provedení ho lze navíc 
použít i v prostřední s nebezpečím 
výbuchu. V případě potřeby si vyžádejte 
podklady resp. nechte si od nás podrobně 
poradit. 

 

 
 

 Pro vrata s neomezenou pracovní dráhou 
 Tažná síla ve směru otvírání max. 800 N 
 Pro vrata s maximální hmotností do 1800 kg 
 Zavírání protizávažím (zajistí uživatel) 
 Určeno až pro 200 zavíracích cyklů denně 
 Identifikace polohy pomocí samostatného koncového spínače 
 Funkce s řízením E8 a frekvenčním měničem: OTEVŘÍT, STOP, ZAVŘÍT, 

Kritéria pro výběr 

zavírací automatika, relé (kontakt) 
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Rozměry / Obsah balení 

 

 

Úhelníková konzola pohonu se namontuje blízko konce vodicí kolejnici, a sice přímo 
zezdola. 
 

Níže uvedený obrázek ukazuje pohon 700505 (pro instalace vpravo). Pohon pro 
instalace vlevo (700501) je zrcadlově obrácený. 
 

U těžkých vrat doporučujeme namontovat motor na konec kolejnice „Vrata ZAV“. 
 

Rozměry 
DICTAMAT 700 

 

 DICTAMAT 700505 
provedení pro instalaci vpravo 

 
 

Rozměry příslušenství 
 

Rozměrové výkresy příslušenství (napínací přípravek, vratná kladka pro lanko  
a unašeč dvoukřídlých vrat) najdete na stránkách 05.014.00 až 05.016.00. Rozměry 
a technické údaje ostatních komponent (koncové tlumiče, tlačítka pro ruční ovládaní, 
ovládací a bezpečnostní prvky, hlásiče kouře atd.) jsou uvedeny v katalozích Tlumicí 
technika, Pohony pro dveře a vrata a Požární technika. 

 
 

Hnací jednotka (třífázový motor, aretační magnet, vířivá brzda) 
Úhelníková konzola se závitovou deskou pro montáž na vodicí kolejnici 
Ocelové lanko (délka 25 m, ø 4 mm) s napínákem, vyrovnávací pružinou a 
montážním úhelníkem 

Obsah balení 

Vratná kladka s montážním úhelníkem pro montáž přímo na vodicí kolejnici 
 

Rozměry v mm 

OTE
VŘE
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Technické údaje / Řízení 

 
 

 

Hnací jednotku DICTAMAT 700 připevníte pomocí úhelníkového držáku rychle a bez 
problémů k běžným pojezdům vrat. Aretační magnet pohonu drží vrata otevřená  
v jakékoli poloze, dokud hlásič kouře nebo ručně ovládané uvolňovací tlačítko nespustí 
alarm. U provedení s ochranou proti výbuchu se na konec vrat nainstaluje samostatný 
přídržný magnet. Abyste zajistili úplné zavření vrat, musíte použít zaklapávací, tlačítko 
pro ruční uvolnění vrat (obj. č. 700132). Dodaný pohon lze ihned namontovat  
a součástí jeho dodávky je vratná kladka, lanko, napínací přípravek a unašeč vrat. 
Elektrické připojení pohonu musí provádět kvalifikovaný odborník. 
 

Síla motoru při otevírání  800 N 
Rychlost otevírání  cca 0,2 m/s (při 50 Hz) 
Rychlost zavírání, nastavitelná v rozsahu  0,08 - 0,2 m/s** 
Napájecí napětí / jmenovitý proud  230/400 V / 1,33/0,75 A 
Jmenovitý výkon motoru  0,18 Kw 
Hnací moment  70 Nm 
Doba zapnutí  50 % DZ 
Ochrana krytí  IP 00 /IP 54 na požádání 

Technické údaje 
DICTAMAT 700 

Hmotnost (bez příslušenství)  23 kg 
  
 ** Rychlost zavírání se nastaví přímo na pohonu. Vířivá brzda kontroluje rychlost 

zavírání vrat až do jejich zajetí do koncové polohy. 
  

Řízení E8 se samostatným 
frekvenčním měničem 

K řízení pohonu DICTAMAT 700 je určeno řízení E8 se samostatným frekvenčním 
měničem. Podrobné informace najdete na straně 05.031.00 a násl. Při instalaci  
v Německu se musí navíc použít atestované odpojovací relé AR 20, který v případě 
alarmu přeruší napájení pohonu a zajistí spolehlivé zavření vrat. 
 

K dispozici jsou následující funkce: 
 Bezpečnostní provoz 

automatického vypnutí 
OTEV/ZAV: 

 
 

 Impuls OTEV: 
 
 Impuls ZAV: 
 
 

 Střídavý impuls 
OTEV/ZAV: 

 
 
 

 STOP: 
 
 

 Zavírací automatika: 

vrata se otevírají/zavírají po dobu, co je tlačítko stisknuté 
Funkci bezpečnostního provozu můžete zvolit bez ohledu na směr zavírání a otevírání. 
 
 
 
 

 
vrata najedou po krátkém stisknutí tlačítka nebo zatažením za 
tahový spínač do koncové polohy OTEV 
 

vrata po krátkém stisknutí tlačítka najedou do koncové polohy 
ZAV 
 

po každém stisknutí tlačítka najedou vrata do opačné polohy 
 

 
po stisknutí tlačítka STOP se pohyb vrat ihned zastaví 
 
 

po dosažení koncové polohy otevření se vrata začnou 
automaticky zavírat, a sice po uplynutí času, který nastavíte  
v řídicí jednotce (1 až 180 s) 

 

 

Navíc můžete nastavit: 
 Bezpečnostní zařízení 
 Signalizační kontakt (např. pro připojení houkačky, blikače atd.) 
 Vlastnosti chodu motoru: vzdálenost pro zpomalenou rychlost před dosažením 

polohy OTEV, zpomalená rychlost OTEV 
 

Funkce při alarmu: 
 Normální ovládací funkce: deaktivovány 
 Zavírání: při alarmu má příkaz k zavření dveří přednost 
 Bezpečnostní zařízení SHE: možnost nastavení, zda se při alarmu nebude 

detekovat vůbec žádné SHE nebo zda při buzení budou vrata tak dlouho 
zadržována, dokud SHE nebude opět volné. 
Potom se v zavírání automaticky pokračuje. 

Rozměry v mm 
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Funkce / Příslušenství / Objednací údaje 

 
 

 

Třífázový motor (400 V) otevírá vrata stisknutím tlačítka v impulzovém režimu nebo 
bezpečnostním provozu se samočinným zastavením. Elektromagnetická aretace drží 
dveře zavřené, dokud se nevypne přes hlásič kouře nebo stisknutím tlačítka pro ruční 
ovládaní. Automatické zavírání zajišťuje protizávaží. Rychlost zavírání přitom 
kontroluje nastavitelná vířivá brzda. Oběžné ocelové lanko pohybuje vraty, ke kterým 
je připevněn speciální unašeč, který současně slouží k napínání a jištění lana. Vratná 
kladka se rovněž jednoduše namontuje na vodicí kolejnici. 

Protipožární posuvná 
vrata s pohonem 
DICTAMAT 700 

 

  

Protipožární posuvná vrata s pohonem DICTAMAT 700 
 

Pokud DICTAMAT 700 používáte spolu s řízením E8 s frekvenčním měničem, pak 
doporučujeme použít 3 koncové spínače, a sice pro polohy: vrata ZAV, zpomalený 
chod SPUŠTĚN a vrata OTEV. 

DICTAMAT 700 (pro instalaci vlevo) obj. č. 700501 Objednací údaje pro 
pohony DICTAMAT 700 (pro instalaci vpravo) obj. č. 700505 

  

Řízením E8 s(e)  obj. č. 730111 

frekvenčním měničem (v samostatném pouzdru) obj. č. 730114 

Odpojovací relé AR 20 obj. č. 040582 

Objednací údaje pro 
povinné příslušenství 

Koncový spínač (rozpojovací kontakt) obj. č. 700156 

  

Hlásič kouře DICTATOR RM 2000 / RM 3000 katalog Požární technika 

Dodatečný unašeč vrat pro dvoukřídlá vrata (lanko) obj. č. 700476 

Příslušenství pro volnoběh (unašeč vrat a vedený napínák) na požádání 

Hydraulické tlumiče typu EDHa / EDHM od strany 05.065.00 

Objednací údaje pro 
ostatní příslušenství 

Řídicí, ovládací a bezpečnostní prvky od strany 05.071.00 

 



 Řídicí jednotka SQUARE 800 pro pohony DC-21 
  k protipožárním dveřím a vratům 
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Řídicí jednotka SQUARE 800 
mikroprocesorové řízení pro pohony  
protipožárních dveří a vrat 

 

Řídicí jednotka řady SQUARE byla 
vyvinuta pro pohony vrat DICTAMAT firmy 
DICTATOR. Tato řada zahrnuje řídicí 
jednotky jak pro pohony k normálním 
dveřím a vratům, tak i pro pohony 
protipožárních dveří a vrat. Provedení 
na střídavý proud (není určeno pro 
protipožární dveře a vrata) pracuje se 
zabudovaným frekvenčním měničem, 
díky kterému lze velice přesně řídit pohyb 
vrat. Řídicí jednotky SQUARE lze díky 
jejich vysoké funkčnosti použít i u jiných 
pohonů. 
 
 

Řídicí jednotky SQUARE se vyznačují tím, 
že ovládání, konstrukce a obsazení 
svorek je u všech provedení prakticky 
stejné. 
 

Veškeré programování a nastavení se 
provádí pomocí fóliové klávesnice na 
zavřeném víku skříně řídicí jednotky. Tak 
jsou splněny vysoké bezpečnostní 
požadavky. Obsluha má na 
dvouřádkovém displeji k dispozici menu 
(volba z 5 různých jazyků), díky kterému 
je nastavení zařízení velice jednoduché. 
Nastavené parametry jsou chráněny volně 
nastavitelným heslem. 
 

 

 
 

Řídicí typy požární ochrana s motorem na stejnosměrný proud: 
SQUARE 800 

 posuvná vrata s motorem na střídavý proud: 
SQUARE 720 

 (není určeno pro protipožární provedení) 
Připojitelné motory 24/48 VDC, max. 300 W 

Přehled 

 230 VAC (třífázové), max. 0,37 kW 

 

 

 
Řídicí jednotka SQUARE 800 byla odzkoušena a atestována spolkovým 
Institutem pro stavební techniku pro použití u protipožárních vrat vybavených 
pohony DICTAMAT 8000-21, 7000-21 a 3700-21 Z-6.5-1707 (číslo atestu Z-6.5-
1707). 

 



Řídicí jednotka SQUARE 800 pro pohony DC-21  
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Rozměry, montážní pokyny 

 
 
 
 

 

Skříň řídicí jednotky SQUARE je konstruována tak, aby její vnější rozměry byly co 
možná nejmenší a řízení se tak dalo dobře namontovat i při stísněných prostorových 
podmínkách. Uvnitř je přitom dostatek místa, abyste sem v případě potřeby mohli 
dodatečně umístit i další přístroje (např. vyhodnocovací jednotku pro kontaktní lištu) 
nebo baterií. Díky tomu nemusíte dodatečně kupovat a montovat další skříně a 
provádět jejich zapojení. Řídicí jednotka SQUARE Vám tak šetří materiál i čas 
potřebný k montáži. 
 

Rozměry pouzdra 
SQUARE 

Na boční straně skříně je 
vyraženo 6 otvorů se závitem 
Pg11 a Pg13. Zapojení skříně je 
tak usnadněno, neboť na 
základě čtvercového tvaru skříně 
lze její víko nasadit v libovolné 
poloze k bočnímu kabelovému 
přívodu, tzn. že kabely lze do 
skříně vést zleva, zprava, 
zespodu i seshora. 

 Rozměry v mm 

  
 
 

Montáž 
Elektrické připojení 
pohonů vrat 

Montáž řídicí jednotky je velice jednoduchá, protože celý elektronický modul je na 
jednom vyjímatelném plechu. I víko skříně lze zcela odstranit, neboť plochý kabel k 
programovacímu displeji stačí pouze vytáhnout. Takto vyprázdněnou a odlehčenou 
skříň pak bez problémů namontujete na stěnu. Pozor, aby elektroniku nepoškodil 
sesmeknutý šroubovák či podobná nehoda. 
 

Při volbě místa instalace mějte na paměti, že vzdálenost od motoru nesmí být větší 
než 30 m. V běžných podmínkách byste řízení měli montovat maximálně ve 
vzdálenosti 2,5 m, protože všechny pohony DC-21 se dodávají se spojovacím 
kabelem pro řízení o délce právě 2,5 m. 
 

Pohon vrat, ovládací prvky, hlásiče kouře a bezpečnostní prvky pohodlně zapojíte na 
vyjímatelné svorkovnici. Obsazení svorek je u řídicí jednotky SQUARE 800 a 
dalších modelů této řady prakticky identické. Svorkovnice jsou kódované, což brání 
jejich nechtěnému zasunutí v nesprávné pozici. 

 

 



 Řídicí jednotka SQUARE 800 pro pohony DC-21 
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Možnosti naprogramování a nastavení 

 
 

 

Všechny typy řídicích jednotek řady SQUARE mají téměř identickou konstrukci. 
Programování a nastavení řídicí jednotky je tak u všech modelů řady SQUARE 
stejné. Nemusíte se tak neustále učit nové a nové postupy a rozpomínat se na ně u 
různých typů řídicích jednotek. 
 
Řídicí jednotky řady SQUARE a nový modulární systém pohonů vrat 21 představují 
komplexní koncepci firmy DICTATOR, při jejímž vývoji byl kladen hlavní důraz na 
jednoduchou obsluhu osvojitelnou bez dlouhého učení v kombinaci s 
nejmodernější technikou, vysokým komfortem ovládání a flexibilním řešením 
problémů. 

Základní nastavení Díky ovládání přes menu je optimální nastavení dle daných podmínek velice 
jednoduché. Dvouřádkový displej ukazuje, jaký parametr a jaká hodnota se právě 
nastavují. Při prvním uvedení do provozu jste nejprve dotázání na jazyk, v jakém se 
má nastavení provádět. Můžete volit mezi němčinou, angličtinou, francouzštinou, 
italštinou a španělštinou. Pokud se Vám při programování vloudily do nastavení 
chyby, můžete řídicí jednotku bez problémů vynulovat a uvést ho tak do 
původního stavu, v jakém jste ho obdrželi od výrobce. Po ukončení nastavení byste 
měli zadat heslo, abyste nastavení chránili před neoprávněnými změnami. 

  

Ovládací funkce 
Bezpečnostní prvky 
Relé (kontakt) 

 Automatické vypnutí nebo impulzní funkce pro tlačítka OTEV a ZAV (lze nastavit 
zvlášť) 

 Střídavý impuls OTEV/ZAV 
 Částečné otevření: po stisknutí samostatného tlačítka se vrata otevřou jen 

částečně (dodatečně nastavitelná poloha OTEV pro průchod osoby; užitečná 
funkce šetřící energii všude tam, kde protipožární vrata oddělují například 
vytápěné prostory od skladištních hal). 

 STOP 
 Zavírací automatika: po dosažení koncové polohy otevření se vrata začnou 

automaticky zavírat, a sice po uplynutí času, který nastavíte v řídicí jednotce (1 až 
999 s). 

 Bezpečnostní zařízení: při aktivaci lze volit mezi různými funkcemi: dočasný nebo 
permanentní STOP, otevření vrat na 2 s, plné otevření vrat; dodatečně lze pro 
případ poruchy bezpečnostního zařízení zvolit nouzový provoz (automatické 
vypnutí). 
Při kouřovém alarmu má dle předpisů spolkového Institutu pro stavební techniku 
zavření vrat vždy přednost před všemi bezpečnostními zařízeními. 

 Kontakt relé pro řízení varovných a signálních zařízení 
  

Parametry motoru Aby pohon optimálně vyhovoval daným vratům, můžete na řídicí jednotce nastavit 
různé parametry motoru. Například: 
- jmenovitý výkon motoru (přizpůsobení se připojenému motoru) 
- rychlost otevírání (rychlost zavírání se nastavuje přímo na pohonu) 
- zpomalená rychlost před dosažením polohy OTEV (před dosažením koncové 

polohy se rychlost sníží, takže nemusíte dodatečně instalovat koncové tlumiče) 
- Měkký rozběh: nastaví se s ohledem na hmotnost vrat a vlastnosti chodu, tzn. zda 

se vrata rozjíždějí pomalu nebo rychleji 
- Rychle zastavení: při aktivaci bezpečnostního zařízení 

  

Snímač polohy Pokud se k řídicí jednotce SQUARE připojí pohon se zabudovaným snímačem 
polohy, pak se v řízení nastaví hodnoty poloh. Před prvním uvedením řídicí jednotky 
do provozu bude po Vás řízení automaticky požadovat, abyste zadali příslušné 
polohy a uložili je do paměti. 

  

Diagnostika Řídicí jednotky SQUARE jsou vybaveny i diagnostikou a umí zobrazovat statistické 
údaje (např. provozní hodiny, dobu chodu motoru atd.), které v případě problémů 
umožňují servisním technikům firmy DICTATOR poskytnou cílenou pomoc i po 
telefonu. 
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Technické a objednací údaje 

 
 
 
 
 

 

Pro řízení pohonů DC-21 k protipožárním dveřím a vratům na stejnosměrný proud 
nabízí firma DICTATOR řídicí jednotku SQUARE 800. 
 

Technické údaje Jmenovité napájecí napětí 230 VAC, 50 Hz 
 Příkon max. 1,5 A 
 Sekundární výstupní napětí 24 VDC 
 Celkové sekundární zatížení max. 1020 mA 
 Výstupní napětí motoru 48 VDC 
 Jmenovitý výkon motoru max. 300 W 
 Rozměry v x š x h = 335 x 335 x 117 mm 
 Ochrana krytí 

 
 
 
 
 

IP 54 

Objednací údaje Řídicí jednotka SQUARE 800 obj. č. 706080 
  

 
 
 

Obsah balení Řídicí jednotka v pouzdře IP 54 s fóliovou klávesnicí a displejem 
  

 
 
 
 
 
Řídicí jednotka SQUARE 800 se používá pro pohony protipožárních posuvných 
vrat s motorem na stejnosměrný proud. Vedle pohonů pro dveře a vrata 
modulární řady DC-21 můžete tuto řídicí jednotku použít v jiných pohonech 24 nebo 
48 VDC, neboť parametry motoru můžete v řídicí jednotce individuálně nastavit. 
 

Pohon vrat DICTAMAT 8000-21 strana 05.010.00 

Pohon vrat DICTAMAT 7000-21 strana 05.011.00 

Pohon vrat DICTAMAT 3700-21 strana 05.012.00 

Oblast použití 
SQUARE 800 
 

Speciální pohony 24 VDC, 48 VDC - na požádání 
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Řídicí jednotka E8 
pro pohony protipožárních vrat 

 

Pro pohony na stejnosměrný proud nabízí 
firma DICTATOR řídicí jednotku „E“, která 
představuje levnější variantu k řídicím 
jednotkám řady SQUARE. 
 

Tato řídicí jednotka může řídit pohon buď 
v režimu automatického vypnutí nebo 
alternativně v impulzovém režimu. 
 

Některé parametry můžete nastavit 
pomocí klávesnice na krytu skříně. 
Klávesnice nahrazuje obvyklé 
potenciometry. Při nastavování tak 
nemusíte snímat víko skříně, což 
představuje výrazný příspěvek k 
bezpečnosti práce. 
 

V řídicí jednotce můžete rovněž nastavit 
funkci kontaktu bez potenciálu: hlášení, 
když jsou vrata otevřená, když jsou 
zavřená, když jsou v pohybu, když je 
spuštěn kouřový alarm nebo když jsou 
vrata otevřená a zavřená. 
 

Připojovací svorky v řídicí jednotce jsou 
zasouvací, takže je lze ze skříně vyjmout, 
což podstatným způsobem usnadňuje 
zapojování zařízení. 
 

Řídicí jednotku můžete použít pro pohony 
24 VDC i 48 VDC, se samostatným 
frekvenčním měničem jakož i pro pohony 
na střídavý proud 230/400 VAC. 
 

 

 
 

 
 

Řídicí typy Pro protipožární provedení s motorem na stejnosměrný 
proud: E8 

Přehled 
 Posuvná vrata s motorem na stejnosměrný proud: E82 
Připojitelné motory 24/48 VDC, max. 300 W  
 230/400 VAC (s dodatečným frekvenčním měničem) 
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Rozměry / Montážní pokyny 

 
 

 

Řídicí jednotka E8 se dodává v plastové skříni (IP 56). Vysoká ochrana krytí dovoluje 
nainstalovat tuto jednotku i do vlhkého prostředí. 
 

Díky jejím velice malým rozměrům ji snadno namontujete i na místa se stísněnými 
prostorovými podmínkami. 
 

Jako speciální provedení se řídicí jednotka E8 dodává se zabudovanou baterií nebo 
samostatným záložním napájecím zdrojem pro hlásiče kouře, zabudovaným 
přídržným magnetem a bezpečnostním zařízením. U tohoto provedení zůstanou 
dveře při výpadku proudu otevřené a zavřou se až při kouřovém alarmu. Při aktivací 
bezpečnostního zařízení se dveře během zavírání na chvíli zastaví a potom se 
začnou opět zavírat. 
 

Rozměry skříně E8 

Rozměry v mm 
  

Na levém boku skříně máte k dispozici celkem 
5 otvorů při zavedení kabelů do řídicí jednotky. 
Otvor pro napájecí kabel má již závit Pg. Čtyři 
další otvory pro zavedení kabelu mají průměr 
20 mm a jsou určeny pro závity Pg 13,5. 
Kabelové spojky musí být obecně odlehčeny 
od tahu. 

 

 

  

Montáž / Elektrické 
připojení pohonu vrat 

Při volbě místa instalace mějte na paměti, že vzdálenost od motoru nesmí být větší 
než 30 m. V běžných podmínkách byste řízení měli montovat maximálně ve 
vzdálenosti 2,5 m, protože všechny pohony DC-21 se dodávají se spojovacím 
kabelem pro řízení o délce právě 2,5 m. 

 

Pohon vrat, ovládací prvky, hlásiče 
kouře a bezpečnostní prvky pohodlně 
zapojíte na vyjímatelné svorkovnici. 
Svorkovnice mají různý počet svorek, 
což brání jejich nechtěnému zasunutí 
v nesprávné pozici. 
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Možnosti naprogramování a nastavení 

 
 
 
 
 

 

Řídicí jednotky typu „E“ mají podobnou konstrukci. Programování a nastavení 
řídicí jednotky je tak prakticky stejné. Nemusíte se tak neustále učit nové a nové 
postupy a rozpomínat se na ně u různých typů řídicích jednotek. 
 

Řídicí jednotky typu „E“ a nový modulární systém pohonů vrat 21 představují 
komplexní koncepci firmy DICTATOR, při jejímž vývoji byl kladen hlavní důraz na 
jednoduchou obsluhu osvojitelnou bez dlouhého učení v kombinaci s 
nejmodernější technikou, vysokým komfortem ovládání a flexibilním řešením 
problémů. 

Základní nastavení U řídicích jednotek typu „E“ se parametry nastavují na displeji pomocí fóliové 
klávesnice, která je na víku skříně. Tlačítkem ENTER přepínáte mezi různými 
parametry a pomocí šipek zvyšujete resp. snižujete jejich hodnoty. 

  

Ovládací funkce/ 
Bezpečnostní prvky/ 
Relé (kontakt) 

 OTEV, ZAV: automatické vypnutí nebo impulzová funkce (možnost nastavení 
přes DIP přepínač) 

 STOP 1: funguje při zavírání i otevírání 
 STOP 2: funguje pouze při zavírání 

U kouřového alarmu můžete volit mezi prioritou bezpečnostního zařízení a 
prioritou kouřového alarmu (v Německu předepsáno) - parametr P-3. 

 Bezpečnostní zařízení (STOP 3): funguje pouze při zavírání; při aktivaci můžete 
volit mezi: 
- dočasným zastavením nebo 
- zastavením a následným úplným otevřením vrat (parametr P-A) 
U kouřového alarmu můžete volit mezi prioritou bezpečnostního zařízení a 
prioritou kouřového alarmu (v Německu předepsáno) - parametr P-3. 
Bezpečnostní zařízení nefunguje, pokud jsou vrata v poloze ZAV. 

 Zavírací automatika: po dosažení koncové polohy otevření se vrata začnou 
automaticky zavírat, a sice po uplynutí času, který nastavíte v řídicí jednotce (1 až 
180 s) (parametr P-5) 

 Blokování dveří, když jsou zavřené (parametr P-4): samostatným koncovým 
spínačem v poloze ZAV můžete dveře blokovat pomocí zabudovaného 
aretačního magnetu pohonu v jejich zavřené poloze. Blokovací síla u pohonu s 
lankem je cca 50 kg, u pohonu s ozubeným řemenem cca 80 kg. 

 Kontakt relé pro řízení varovných a signálních zařízení (funkci lze nastavit pomocí 
5 DIP přepínačů): když jsou vrata otevřená, když jsou vrata zavřená, když jsou 
vrata v pohybu, když je spuštěný alarm, vždy, když jsou vrata otevřená nebo 
zavřená. 

  

Parametry motoru Aby pohon optimálně vyhovoval daným vratům, můžete na řídicí jednotce E8 
nastavit různé parametry motoru. Například: 
- rychlost otevírání (rychlost zavírání se nastavuje přímo na pohonu) 
- Zpomalená rychlost před dosažením polohy OTEV (před dosažením koncové 

polohy se rychlost sníží, takže nemusíte dodatečně instalovat koncové tlumiče) 
  

Snímač polohy Pomocí parametru P-b v řídicí jednotce E8 nastavíte, zda zařízení pracuje se 
samostatnými koncovými spínači nebo se snímačem polohy pro identifikaci polohy (u 
pohonů se zabudovaným snímačem polohy). Ve druhém případě se v řídicí jednotce 
nastaví hodnoty poloh. Při prvním uvedení řídicí jednotky do provozu se jednotka 
přepne do režimu automatického vypnutí, abyste nastavili koncové polohy. Po 
uložení všech koncových poloh do paměti se řídicí jednotka opět přepne do 
impulzového provozu. 

  

Diagnostika Řídicí jednotky typu E jsou vybaveny diagnostikou, která v případě problémů 
umožňují servisním technikům firmy DICTATOR poskytnou cílenou pomoc i po 
telefonu. 
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Technické a objednací údaje 

 
 
 
 

 

Pro řízení pohonů k protipožárním dveřím a vratům nabízí firma DICTATOR řídicí 
jednotku E8. Je koncipována pro motory na stejnosměrný proud. Se samostatným 
frekvenčním měničem ji lze navíc použít i pro pohony protipožárních dveří a vrat na 
střídavý proud. 
 

V Německu se může řídicí jednotka E8 používat pouze v kombinaci s odpojovacím 
relé AR 20 (povolení č. Z6.5-1335), které v případě alarmu zcela odpojí řízení a 
zajistí tak vždy bezpečné a spolehlivé zavření vrat. 
 

Technické údaje Jmenovité napájecí napětí 230 VAC, 50/60 Hz +/- 10 % 

 Příkon max. 250 W, 10 A 

 Výstupní napětí sek. 24 VDC 

 Celkové sekundární zatížení max. 400 mA 

 Výstupní napětí motoru 24 resp. 48 VDC 

 Jmenovitý výkon motoru max. 5 A (120 W) 

 Rozměry v x š x h = 297 x 250 x 140 mm 

 Bezpotenciálový spínací kontakt / Spínací výkon max. 30 VAC / 60 VDC, 10 A 

 Teplotní rozsah 0 - 40 °C, vlhkost 20 - 70 % 

 Ochrana krytí IP 56 / 2 

 Kategorie přepětí / Izolace II / Třída I 
   
Objednací údaje Řídicí jednotka E8 obj. č. 730111 

 Frekvenční měnič s řídicí jednotkou E8 obj. č. 730114 

 Odpojovací relé AR 20 obj. č. 040582 

 Nouzový napájecí zdroj pro řídicí jednotku E8 
(samostatný) 

na požádání 

  
 

Obsah balení Řídicí jednotka ve skříni IP 56 s fóliovou klávesnicí a displejem 
  

 
 
Řídicí jednotka E8 se používá pro pohony protipožárních posuvných vrat s 
motorem na stejnosměrný proud 24 VDC nebo 48 VDC. 

Pohon vrat DICTAMAT 8000-21 Strana 05.010.00 

Pohon vrat DICTAMAT 7000-21 Strana 05.011.00 

Pohon vrat DICTAMAT 3700-21 Strana 05.012.00 

Oblast použití 
řídicí jednotky E8 
 

Speciální pohony 24 VDC, 48 VDC na požádání 

  
V kombinaci se samostatným frekvenčním měničem se pohony pro protipožární 
posuvná vrata používají s motory na střídavý proud 230/400 VAC (DICTAMAT 700, 
viz strana 05.023.00). 

 



 Pohon DC pro otočné dveře 
  DICTAMAT 204B 
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Pohony DC pro otočné dveře 
DICTAMAT 204B pro protipožární dveře 

 

DICTAMAT 204B je elektromechanický 
pohon řízený mikroprocesorem určený pro 
protipožární otočné dveře. Je vhodný i pro 
jejich automatiku, která musí vyhovovat 
tělesně postiženým. Zabudovaná pružina 
se v případě alarmu a výpadku proudu 
vždy postará o bezpečné zavření dveří. 
 

K jeho nejdůležitějším výhodám patří: 
- nastavitelná síla pružiny (velikost 

zavírače dveří EN 4 - EN 6) 
- mimořádně nízká hlučnost 
- ovládací jednotka s LCD displejem  

a menu pro nastavení celé řady 
přídavných funkcí 

- kompaktní design, na výšku potřebuje 
málo místa 

 

Pohon se standardně dodává  
s nerezovým krytem. 
 

DICTAMAT 204B byl odzkoušen jako 
zádržný (aretační) systém pro požární 
uzávěry a je atestován spolu s hlásičem 
kouře RM 2000 firmy DICTATOR (atest  
č. Z-6.5-1944). 

 

 
 

Šířka křídla: max. 1,4 m (u křídla o hmotnosti 100 kg) 
Hmotnost dveří: závisí na šířce křídla dveří viz graf na následující straně 
Síla pohonu 50 Nm 
Vhodné pro nepřetržitý provoz 
Úhel otevření dveří nastavitelný v rozsahu 70° až 115° 
Identifikace polohy uložení poloh do paměti při zkušebním provozu 
Pohon bez proudu lehký chod, pracuje jako normální zavírač dveří 

Kritéria pro výběr 

Základní funkce OTEV, ZAV přes zavírací automatiku, obrácení chodu 
další funkce s dodatečným ovládacím panelem BDE-D 
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Oblasti použití, rozměry 

 
 

 

Níže uvedený graf ukazuje, pro jaké hmotnosti dveří (v závislosti na tloušťce jejich 
křídla) lze DICTAMAT 204B použít. 
 

DICTAMAT 204B se dodává se 2 různými druhy táhel: standardní a kluzné táhlo. 
Volba táhla závisí na montážní situaci. Od výrobce je DICTAMAT 204B 
předprogramován pro kluzné táhlo (tažné). Pokud chcete DICTAMAT 204B použít se 
standardním táhlem, pak musíte pohon přeprogramovat pomocí ovládacího panelu 
BDE-D. DICTAMAT 204B se montuje vždy na překlad dveří. Montáž na křídlo dveří 
je zakázána. 
 

Oblast použití 

 
 Türflügelgewicht = Hmotnost křídla 

Türflügelbreite = Šířka dveřního křídla 
Standard- und Gleitgestänge = Standardní a kluzné táhlo 
Empfohlene Türflügelbreite = Doporučená šířka křídla 
für Türschließer-Größe nach = pro velikost zavírače dveří dle 

Rozměry   

   

Standardní 
táhlo SG 

Rozměr 
překladu X 

 

SG 1 0 - 120 mm  

SG 2 100 - 220 mm  

SG 3 210 - 330 mm  

 

   

 

DICTAMAT 204B s tažným kluzným táhlem (GLG) 
 

DICTAMAT 204B se standardním táhlem (SG) 
 

 
* Rozměry standardního 
provedení. Dodatečným 
prodloužením os jsou  
možné i velké vzdálenosti. 
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Technické údaje / Řídicí funkce 

 
 

 

Pohon vrat DICTAMAT 204B má základní funkce, které se nastavují přes spínač 
zabudovaný na boku pouzdra. 
 

Pomocí externího ovládacího panelu BDE-D můžete aktivovat a kalibrovat další 
funkce. 
 

Polohy otevřených a zavřených dveří se automaticky zajistí při zkušebním provozu  
a uloží se do paměti. Zvláštní koncové spínače nejsou potřeba. V případě potřeby 
provedete dodatečnou jemnou kalibraci pomocí ovládacího panelu BDE-D. 
 

V případě požáru se pohon sepne bez elektrického napětí a zabudovaná pružina 
dveře automaticky zavře. 
 
Síla pohonu motoru - otáčivý moment max. 50 Nm 
Zavírací síla pružiny (síla pružiny dle EN) EN 4 až EN 6, nastavitelné 
Rychlost otevírání nastavitelná mezi 3 a 20 s/ 90° (16) 
Rychlost zavírání nastavitelná mezi 5 a 20 s/ 90° (7) 
Úhel otevření 70 - 115° 
Doba otevření nastavitelná mezi 0 a 60 s (2) 
Jmenovité napájecí napětí 230 VAC, 50/60 Hz 
Výstupní napětí /ext. sekundární zatížení 24 VDC / max. 1 A 
Jmenovitý výkon motoru 67 W (Standby: příkon 13 W) 
Doba zapnutí 100 % ED 
Ochrana krytí / Vlhkost IP 40 /max. 85 % rel. vlhkosti, bez 

orosení 
Emise hluku max. 18 db 
Teplotní rozsah -15° až +50 °C 

Technické údaje 
DICTAMAT 204B 

Hmotnost (bez táhla) 12 kg 
 (údaje v závorce jsou parametry nastavené výrobcem) 

  
U pohonu DICTAMAT 204B můžete přímo na pohonu nastavovat tyto provozní 
režimy: 
 Automatika: Dveře se začnou otevírat při vydání příkazu k jejich otevření 

a zavřou se automaticky po uplynutí nastavené doby 
(standardně 2 sekundy). 

 Trvale otevřeno: Dveře se otevřou elektricky a zůstanou otevřené (například 
kvůli větrání). 

 Ruční provoz: Pohon funguje jako běžný zavírač dveří, které se otevírají 
ručně a zavírají pružinou. 

Základní řídicí funkce 

Příkaz k otevření dveří dává dle instalace příslušné čidlo jako například hlásič 
pohybu, tlačítko, bezdrátový signál atd., a sice přes bezpotenciálový kontakt (impulz 
zavírače). 
 

Ovládací panel BDE-D 
 

 

Externí ovládací panel BDE-D je nezbytný pro naprogramování a zprovoznění 
pohonu DICTAMAT 204B. Vedle toho s ním můžete na místě upravit nastavení 
výrobce a naprogramovat dodatečné funkce. Mobilní BDE-D umí: 
 změnit rychlost otevírání a zavírání dveří, dobu jejich otevření, práh obrácení 

chodu, zavírací sílu, úhel otevření 
 push-and-go: lehkým pootevřením dveří rukou (0,5° - 1°) se dveře otevřou úplně 

a po uplynutí nastaveného času se opět zavřou; nejsou potřeba žádné ovládací 
prvky 

 jednosměrný provoz (v obchodech): dveře lze otevřít pouze zevnitř 
 blokování dveří: řízení elektrického otvírače dveří (24VDC), který nainstaluje 

stavba 
 různé varianty manuálního provozu (např. při normálním provozu se dveře 

otevírají rukou, u bezdrátového řízení se otevírají motorem) 
 dvoukřídlé dveře s koordinací zavírání jednotlivých křídel 
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Protipožární komponenty 

 
 

 

U protipožárních dveří musí být vždy zajištěno, že se v případě požárního poplachu 
ihned spolehlivě zavřou. Pro identifikaci možného požáru se u pohonů DICTAMAT 204B 
používají hlásiče kouře RM 2000 firmy DICTATOR. Nezbytný počet kouřových čidel 
závisí na směrnici týkající se zádržných systémů, kterou vydal spolkový Institut pro 
stavební techniku (k tomu podrobnosti viz katalog Požární technika). Pro ruční aktivaci 
je potřeba nainstalovat dodatečně příslušné tlačítko „DVEŘE ZAV“. 
 

U dvoukřídlých dveří se kromě toho musí nainstalovat koordinátor zavírání dveří (SR 
2000). 

Protipožární modul Model DICTAMAT 204B vychází z modelu DICTAMAT 204, oproti kterému byl rozšířen 
o protipožární modul, aby se mohl používat pro protipožární dveře. V protipožárním 
modulu jsou připojeny všechny protipožární komponenty jako jsou hlásiče kouře RM 
2000, elektrický zámek, tlačítko „DVEŘE ZAV“, tlačítko RESET a u dvoukřídlých dveří 
koordinátor zavírání dveří (pokud má zabudovaný magnet). 
 

Tlačítko RESET je nezbytné, neboť po spuštění alarmu se pohon musí „vynulovat“, aby 
opět pracoval v normálním provozu. 
 

Příslušné schéma zapojení najdete na následující straně. 
 

 

 
 
 
 

Elektrický zámek /  
Otvírač dveří 

Vedle kouřových čidel je při instalaci pohonu DICTAMAT 204B na protipožární dveře 
předepsán odzkoušený a pro dané dveře atestovaný elektrický zámek (otvírač) pro 
zablokování dveří, když jsou zavřené. Dveře jsou blokovány klidovým proudem, tzn. že 
při alarmu zůstanou bezpečně blokovány a oheň je tak nemůže otevřít. Při příkazu 
otevřít dveře uvolní elektrický zámek západku a pohon může dveře bez problémů 
otevřít. 
 

Při objednávce musíte uvést, zde se jedná o levé nebo pravé dveře (pravé dveře: 
obj.č.710279R; levé dveře: obj. č. 710279L). 
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Protipožární komponenty - pokračování 

 
 

 

Schéma zapojení 
Protipožární modul 
 
 
 

Odstraňte mosty 6 a 7, pokud je připojena externí EPS 
Odstraňte mosty 14, 15 a 18, 19, pokud jsou nainstalována tři hlásiče kouře 
Odstraňte mosty 30, 31 a/nebo 34, 35, pokud je nainstalován nouzový vypínač 

 
 
 

  
RESET-Taster = Tlačítko RESET 
Handauslösung = Ruční uvolnění 
Not Aus = Nouzový vypínač 
Rauchschalter = Kouřový spínač 
Elektrotüröffner = Elektrický otvírač dveří 

 

 
Externe Brandmeldeanlage = Externí elektrická požární signalizace (EPS) 
Magnet Standflügel Feststellanlage = Magnet pasivního křídla (zádržný systém) 
Magnet Schließfolgegestänge = Magnet táhla koordinátoru zavírání 
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Protipožární modul 
DICTAMAT 204B 

Řízení 
DICTAMAT 204B Master 

Řízení 
DICTAMAT 204B Slave 
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DICTAMAT 204B 
pro jednokřídlé a dvoukřídlé otočné dveře 

 
 

 

DICTAMAT 204B se může použít i pro dvoukřídlé dveře. Oba pohony se přitom 
elektricky spojí pomocí izolátoru CAN. Rychlost otevírání a zavírání jakož i doba 
otevření je u obou pohonů stejná. Úhel otevření a práh obrácení chodu se nastavuje 
 u každého křídla zvlášť. Při otevírání můžete nastavit, zda se budou otevírat obě 
křídla nebo pouze jedno z nich (aktivní). 
 

U dvoukřídlých protipožárních dveří je vždy nezbytný dodatečný, mechanický, 
atestovaný koordinátor zavírání dveří. 
 

Pro nastavení protipožárního režimu se neobejdete bez ovládacího panelu BDE-D. 
Ten však nemusíte napevno nainstalovat u dveří. 
 

Bezpečnost Identifikace zatížení dveří zabudovaná v pohonu DICTAMAT 204B zajišťuje optimální 
ochranu osob i hmotného majetku. Pohon ihned identifikuje překážky v dráze pohybu 
dveří: při otevírání se pohon zastaví a při dalším otevírání se dveře budou otevírat 
zpomalenou rychlostí. Během zavírání dojde k obrácení chodu pohonu a ten dveře 
opět otevře. Mez pro identifikování překážky můžete nastavit přímo na místě (BDE-
D). 
Podle daných podmínek na místě doporučujeme případně nainstalovat bezpečnostní 
zařízení. 
 
Pohon dveří s motorem 24 VDC a zavírací pružinou 
Řízení, protipožární modul 

Obsah balení 
DICTAMAT 204B 

 

Součástí balení pohonu DICTAMAT 204B nejsou táhla a ovládací panel BDE-D. Ty 
se musí stejně jako ovládací prvky a ostatní příslušenství objednat zvlášť. 
 

Objednací údaje DICTAMAT 204B pro standardní a  kluzné táhlo (tažné) obj. č. 710105 

  

Standardní táhlo SG 1, hloubka překladu 0 až 120 mm obj. č. 710115 
Standardní táhlo SG 2, hloubka překladu 100 až 220 mm obj. č. 710116 
Standardní táhlo SG 3, hloubka překladu 210 až 330 mm obj. č. 710117 
Kluzné táhlo GLG obj. č. 710118 
Tlačítko RESET obj. č. 710113 

Povinné příslušenství 

  

Další příslušenství Ovládací panel BDE-D, pro instalaci na omítku obj. č. 710119 

 Ovládací panel BDE-D, pro instalaci pod omítku obj. č. 710121 

 Izolátor CAN, nezbytný u dvoukřídlých dveří obj. č. 710123 

 Prodloužení osy 50 (viz Rozměry str. 05.036.00: *+ 30 mm) obj. č. 710125 

 Prodloužení osy 65 (viz Rozměry str. 05.036.00: *+ 45 mm) obj. č. 710126 

 Prodloužení osy 80 (viz Rozměry str. 05.036.00: *+ 60 mm) obj. č. 710127 

 Elektrický zámek 142U (uveďte, zda jde o levé nebo pravé dveře) obj. č. 710279 

 Hlásič kouře RM 2000 s paticí obj. č. 040500 
(sada) 

 Tlačítko pro ruční uvolnění dveří „Dveře ZAV“ obj. č. 040005 

 Radar hlásiče pohybu typ 270 obj. č. 710131 

 Roleta na ochranu prstů (zajištění vedlejší zavírací hrany)(L =1,95 
m) 

obj. č. 710132 

 Bezpečnostní kontaktní lišta 4Safe v různých délkách**  

  
** Informace o bezpečnostních a ovládacích prvcích viz katalog Technika pohonů vrat a dveří 

(strana 04.051.00). 
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Pohon vrat DICTAMAT BLA 31244 
Pneumatický pohon pro otočné dveře - 
v protipožárním provedení a do prostředí  
s nebezpečím výbuchu 

 

Pneumatický pohon pro otočné dveře 
DICTAMAT BLA 31244 je ideální řešení 
pro automatické ovládání 
protipožárních otočných dveří, pro 
dveře do prostředí s nebezpečím 
výbuchu jakož i pro často otevírané  
a zavírané dveře (např. v průmyslu, 
nemocnicích, pečovatelských domech), 
pokud je na místě k dispozici stlačený 
vzduch. 
 

Pohon DICTAMAT BLA 31244 pro 
otočné dveře je ideální jako dodatečné 
vybavení. Díky své konstrukční výšce 
ho bez problémů namontujete nad 
dveře. 
 

Dveře otevírá pneumatický válec  
a mechanicky zavírá horní 
samozavírač. 
 

I při výpadku stlačeného vzduchu jsou 
dveře plně funkční: dají se otevřít rukou 
a samostatný zavírač je drží bezpečně 
a bez problémů zavřené. 
 

V kombinaci s magnetickým ventilem 
(protipožární modul) lze pohon 
DICTAMAT BLA 31244 použít i pro 
protipožární dveře. Komplet byl 
odzkoušen pro použití na jednokřídlých 
a dvoukřídlých protipožárních dveřích 
(osvědčení o zkoušce č. MPA NRW 
12000623) a má atest stavebního 
dozoru (atest č. Z-6.5-1809). 

 

 
 

 Pro jednokřídlé a dvoukřídlé otočné dveře, protipožární dveře, dveře do 
prostředí s nebezpečím výbuchu 

 Pro otočné dveře o hmotnosti max. 395 kg (jedno křídlo) a velikosti křídla 1250 
x 2500 mm 

 Max. úhel otevření 95° 
 Určeno až pro 3400 zavíracích cyklů denně 
 Výpadek stlačeného vzduchu: dveře se automaticky zavřou; lze je otevřít rukou 
 Funkce: Střídavý impuls OTEV/ZAV resp. impuls OTEV kombinovaný  

se zavírací automatikou, nastavitelné v rozsahu 0,5 až 60 s. 

Kritéria pro výběr 

 Protipožární ochrana: prostřednictvím dodatečného modulu 
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Rozměry / Obsah balení 

 
 

 

DICTAMAT BLA 31244 se montuje nad dveře nad jejich rám. K tomuto účelu se 
připevní základní deska s nastavitelným připevňovacím ramenem pro pneumatický 
válec na křídlo dveří. Uchycení pro vidlici na pístnici lze přenastavit. Čím větší dveře 
jsou, tím dále se předsadí děrovaný plech dovnitř směrem k závěsu. Tím se 
současně zmenší úhel otevření. Základní deska má navíc otvory a závity pro horní 
samozavírač. Přesná montážní poloha je dána předpisy DIN pro použitý horní 
samozavírač. Potom se stanoví montážní bod pro konzolu na rámu dveří nebo na 
jejich překladu. 
 

Rozměry válce pohonu 

 
   

Rozměry základní desky  
s připevňovacím 
ramenem 

 

Základní deska s připevňovacím ramenem 
  

Obsah balení 
1 (2)* pneumatický válec s vidlicovou koncovkou s nasunovací přípojkou pro 
pneumatické vedení 

 1 (2)* základní deska s nastavitelným připevňovacím ramenem pro pístnici 

 1 (2)* montážní konzola s klubovým držákem pro válec 

 1 řídicí jednotka kompletně s nasunovacími přípojkami 

 1 pneumatický otvírač západky 

 2 pneumatické tahové spínače 

 *Pro dvoukřídlé dveře platí údaje v závorce. 
 

Přídavný modul pro 
protipožární provedení 

Abyste mohli pohon DICTAMAT BLA 31244 použít u protipožárních dveří, musíte do 
přívodního vedení od řízení k pohonu nainstalovat přídavný modul. Tento modul 
umožňuje připojit hlásiče kouře resp. ústřednu EPS. Modul musí být mimo oblast  
s nebezpečím výbuchu, neboť obsahuje elektrické součástky. 

 Protipožární modul (magnetický ventil 24 VDC) s tlačítkem RESET 
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Technické údaje / Řízení 

 
 

 

V pohonech pro otočné dveře DICTAMAT BLA 31244 určených do prostředí  
s nebezpečím výbuchu se nepoužívají žádné elektrické součástky. Tento pohon 
proto nemusí být odzkoušen a nepotřebuje žádné osvědčení. 
 

Řízení by mělo být nainstalováno co nejblíže pohonu. 
 

U celého zařízení musí minimálně jednou za rok provést údržbu odborný technik 
autorizovaný firmou DICTATOR. 
 

Vedle toho byste každý měsíc měli zkontrolovat funkčnost a spolupráci všech 
komponent. To může provádět i osoba pověřená provozovatelem. 

Síla pro otevírání pneumatického válce 60 - 90 Nm 
Rychlost otevírání nastavitelná od cca 1,5 sec. / 90° 
Rychlost zavírání nastavitelná přímo na zavírači dveří 
Pneumatická přípojka 3 - 12 barů 
Doba zapnutí 100 % DZ 
Ochrana krytí s ochranou proti výbuchu 
Hmotnost (bez příslušenství) cca 6,5 kg 

Technické údaje 
DICTAMAT BLA 31244 

Povrch 
 

stříbrný válec, pozinkovaná páka 

Řídicí jednotka  Příkaz k otevření: můžete dát pomocí tahového spínače, který je součástí balení, 
nebo například přes zemní prahy DW, nožní tlačítko nebo nástěnné a loketní 
tlačítko. V nechráněných prostorách se kromě toho mohou používat radarové 
hlásiče pohybu, světelné závory a ruční vysílače. Pneumatický otvírač dveří 
nejprve odblokuje západka zámku a potom pneumatický válec otevře dveře. 
Dveře zůstanou otevřené. 

 

 
Řídicí jednotka 

 

 Příkaz k zavření: Jestliže se znovu dotknete tahového spínače, z válce se vypustí 
tlak a zavírač zavře dveře. Když je aktivována zavírací automatika (nastavení 
doby zavírání se provede na krytu řídící skříně - v rozsahu 0,5 až 60 s), zavřou se 
dveře automaticky po uplynutí této doby, aniž by byl potřeba nový impuls od 
tahového spínače nebo jiného prvku. Pokud jsou dveře v pohybu, tak se mění 
směr otáčení, pokud je tahový spínač zatažený. 

 

U dvoukřídlých dveří vystačí pro oba pneumatické pohony jedna řídicí jednotka. I tuto 
skutečnost musíte bezpodmínečně uvést při objednávce. 
 

DŮLEŽITÉ: při objednávce uveďte všechny požadavky na řízení, ovládání  
a bezpečnostní prvky. Řízení se pak vhodně navrhne přímo v továrně a později ho 
pak nelze měnit (přeprogramovat). Nezbytné pneumatické přípojky jsou na vnějšku 
řídicí skříně. 
 

Protipožární funkce Pohon BLA 31244 pro otočné dveře byl dozkoušen ve zkušebně VdS podle směrnice 
pro zádržné systémy (protokol o zkoušce FSA 01008). 
Oproti standardním provedením existuje při použití na protipožárních dveřích několik 
změn: 
- musí se použít atestovaný horní samozavírač (viz protokol o zkoušce); 
- V řídicí jednotce musí být vstup pro magnetický ventil 24 V (protipožární modul) - 

uvede se při objednávce! Při použití pohonu vrat v prostředí s nebezpečím 
výbuchu se protipožární modul musí namontovat mimo tento úsek, neboť 
obsahuje elektrické součástky a není určen pro použití v tomto výbušném 
prostředí. Protipožární modul dovoluje připojit hlásiče kouře či EPS. V případě 
kouřového alarmu přeruší protipožární modul přívod stlačeného vzduchu a horní 
samozavírač dveře zavře. 

- U dvoukřídlých dveří se navíc musí namontovat koordinátor zavírání dveří (typ 
DICTATOR SR 90 nebo SR 2000), který zajistí, že se dveře zavřou ve správném 
pořadí. 

 
 



Pohony pro otočné dveře (na stlačený vzduch)  

DICTAMAT BLA 31244   
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Funkce / Příslušenství / Objednací údaje 

 
 

 

Otevírání dveří probíhá pneumaticky. Dveře zůstanou otevřené, dokud nedojde 
příkaz k zavření v podobě nového impulzu nebo dokud neuplyne nastavená doba 
zavírací automatiky. Zavírání dveří zajišťuje horní samozavírač (nainstalovaný 
stavbou). 
 

Řízení je koncipováno buď pro impulzový provoz nebo pro zavírací automatiku  
(viz objednací údaje pro pneumatický pohon). 
 

Montáž pohonu pro otočné dveře musí provést odborná firma. 
 

Při objednávce uveďte, zda je pohon určen pro pravé nebo levé dveře. Pohon Vám 
za příplatek dodáme i v jiném než stříbrném provedení (barvy RAL). 
 

Otočné dveře s 
DICTAMAT BLA 31244 

 
   

 

 
 

 Wand = Stěna Steuerung = Řízení  Drehtürantrieb = Pohon otočných dveří Türblatt = Křídlo dveří  

  
DICTAMAT BLA 31244 pro jednokřídlé dveře*, střídavý impuls obj. č. 710280 
DICTAMAT BLA 31244 pro jednokřídlé dveře*, zavírací 
automatika 

obj. č. 710281 

DICTAMAT BLA 31244 pro dvoukřídlé dveře, střídavý impuls obj. č. 710282 
DICTAMAT BLA 31244 pro dvoukřídlé dveře, zavírací 
automatika 

obj. č. 710283 

Objednací údaje 
pneumatický pohon 

(* Při objednávce uveďte, zde se jedná o levé nebo pravé dveře) 
 
Protipožární modul (magnetický ventil) obj. č. 710285 

Horní samozavírač GEZE TS4000 (předepsané pro protipožární 
provedení) 

obj. č. 600055 

U dvoukřídlých protipožárních dveří: koordinátor zavírání dveří SR 90 nebo SR 2000 

Objednací údaje 
povinné příslušenství 

  
Lišta bezpečnostních kontaktů, lišta zemnicích kontaktů DW, 
nožní tlačítko 

na požádání 

Nástěnné a loketní tlačítko na požádání 
Bezdrátové dálkové ovládání (není určeno do prostředí s 
nebezpečím výbuchu) 

na požádání 

Objednací údaje 
povinné příslušenství 

Komorové řízení na požádání 
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Pohon DICTAMAT 650 
pro posuvná vrata 
pro jejich aretaci, brzdění a zavírání 
 

 

Pohon DICTAMAT 650 je určen pro 
jednokřídlá a dvoukřídlá protipožární 
posuvná vrata o šířce až 6,5 m. 
 

Kompaktní konstrukce Vám umožní levně 
a jednoduše elektricky aretovat 
protipožární vrata v libovolné poloze. 
Rovněž je můžete vybavit atestovanou 
zavírací pružinou. 
 

Rychlost zavírání je regulována pohonem 
pomocí vířivého tlumiče s velice malým 
rozběhovým odporem (lze nastavit). 
 

Speciální bezprokluzové ocelové lanko 
pohání vrata a stará se o to, aby zavírací 
pružina neztratila své napětí i při častém 
otevírání a zavírání dveří. 
 

Pohon DICTAMAT 650 byl úředně 
odzkoušen jako aretační, brzdicí  
a zavírací prvek pro protipožární vrata  
a má atest stavebního dozoru (atest  
č. Z-6.5-1903). Kromě toho je podrobován 
zkouškám jakosti ze strany spolkové 
Státní zkušebny materiálů MPA-NRW 
(značka zkušebny Do.15.4). 
 

 

 
 

 Určeno pro posuvná vrata do  max. šířky 6,5 m 

 Síla pohonu (při zavírání)  max. 160 N (u speciálního provedení 
až 320 N) 

 Nastavitelná rychlost zavírání  0,08 až 0,2 m/s (vířivá brzda) 

 Přídržná síla aretace  cca 300 N 

 Spotřeba elektrického proudu 
aretace  

24 VDC / 2,2 W / 92 mA 

 Řízení přes  hlásiče kouře, nouzový vypínač, relé 

Technické údaje 

 Hmotnost  18 kg 
 

 



Poloautomatické pohony DICTAMAT 650  

pro protipožární posuvná vrata   
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Rozměry 

 
 

 

Pohon se montuje pomocí zasunovací konzoly, která je součástí dodávky, vždy ze 
strany vedle konce kolejnice a proto nezapomeňte na konci kolejnice zajistit dostatek 
místa (vzdálenost od konce kolejnice minimálně 430 mm). 
 

Díky rozmanitým možnostem instalace, které nabízí dodávaná zasunovací konzola, 
můžete pohon umístit i na jiné místo pod vodicí kolejnici. V případě potřeby si 
vyžádejte speciální výkresy. 
 

Níže uvedený obrázek ukazuje pohon namontovaný na levém konci kolejnice. Abyste 
ho mohli namontovat na pravý konec kolejnice, musíte nejprve odmontovat konzolu  
a „vychylovací“ kladku a dát ho do krytu pohonu tak, aby ukazovalo doleva. U 
těžkých vrat doporučujeme namontovat motor na konec kolejnice „Vrata ZAV“. 
 

Pohon se zasunovací 
konzolou 

 
   

Napínák lanka pro 
připevnění vrat a vratná 
kladka s montážním 
úhelníkem 

 
  

Rozměrové výkresy příslušenství pro dvoukřídlá vrata a vrata s volnoběhem Vám 
ochotně na požádání nafaxujeme. Rozměry ostatních komponent (koncové tlumiče, 
hlásiče kouře, tlačítko pro ruční ovládaní atd.) najdete v našich katalozích 
DICTATOR. 

 

 
Upínací šroub  

SW 24 

St
av

ěc
í k

ro
už

ek
 

Šipky ukazují směr 
zavírání (= směr napínání) 
provedení „vrat 
otevíraných doleva“ (obj. 
č. 700450) 

Ochrana proti 
skřípnutí (nesmí se 
odstranit u vrat 
menších než 3 
metry!) 

Vnitřní 
šestihran 
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DICTAMAT 650 
výhodný komplet pro protipožární posuvná vrata 

 
 

 

Díky kompaktní konstrukci je velice jednoduché vybavit protipožární posuvná vrata 
osvědčenými protipožárními komponenty DICTATOR. Aretační magnet zabudovaný 
v pohonu drží vrata otevřená v libovolné poloze, dokud hlásiče kouře neodpojí 
stejnosměrné napětí 24 V nebo magnet není vypnut ručně. Aby se vrata zcela 
zavřela při alarmu, musíte použít odpojovací relé s tlačítkem Alarm a Reset nebo 
spínač pro ruční uvolnění (obj. č. 700132, zaklapávací). 
 

Vířivý tlumič, který je rovněž zabudován do pohonu, kontroluje rychlost vrat, když je 
zavírá zabudovaná pružina. 
 

Elektrické připojení Po mechanické montáži pohonu přímo pod 
vodicí kolejnici propojte elektromagnetickou 
aretaci pohonu a ruční uvolnění s „poplašnou 
smyčkou“ kouřových čidel RM 3000 firmy 
DICTATOR podle schématu zapojení 
uvedeného vedle. 

Montáž unašeče vrat Po namontování hnací jednotky a vratné 
kladky musíte na vrata namontovat unašeč 
vrat tak, aby lanko vedlo paralelně s vodicí 
kolejnicí, když je unašeč spojen s dolní půlkou 
lanka. Přitom zajistěte, aby směr otvírání 
pohonu odpovídal otevírání vrat. V nouzovém 
případě můžete pohon DICTAMAT 650 použít 
i pro opačný směr otvírání, a sice, když 
unašeč vrat spojíte s horní půlkou lanka. 

 
Rauchmelder = Hlásič kouře 
Handauslösung = Ruční uvolnění 
Schalter = Spínač 
Netzgerät = Síťový zdroj 

Instalace ocelového lanka Délku ocelového lanka určíte, když jsou vrata zcela zavřená. Po seřízení a utažení 
všech komponent, které musí být paralelně k vodicí kolejnici, lanko dobře napněte. 
Krátkým posunutím vyzkoušejte, zda je zavírací síla pružiny dostatečná pro 
bezpečné a úplné zavření vrat. Zavírací sílu můžete zvýšit tím, že napínací šroub na 
pohonu pootočíte ve směru šipky (srov. obrázek). Pootočením v opačném směru 
zavírací sílu zmenšíte. 

Síla zavírací pružiny 

 
Vorspannung = Předpětí 
 

Nastavení Potom vrata úplně otevřete až do jejich koncové polohy OTEV a nastavte rychlost 
zavírání otočením seřizovacího kroužku (srov. obrázek), u kterého musíte nejprve 
nadzvednout aretační pružinku ze západky. Otáčením kroužku ve směru hodinových 
ručiček snižujete rychlost zavírání. Dodržujte bezpečnostní předpisy své země, např. 
v Německu: 
 

 Směrnice pracovních profesních svazů předepisují, že síla působící na překážku smí 
být maximálně 150 N. 

  
Této síly dosáhnete odpovídající nízkou rychlostí zavírání a vhodným, úředně 
osvědčeným koncovým tlumičem (např. DICTATOR EDH). Jestliže jsou vrata menší 
než 3 metry, nesmíte u pohonu a u vratné kladky odstranit ochranu před skřípnutím! 

 



Poloautomatické pohony DICTAMAT 650  
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DICTAMAT 650 
pro jednokřídlá a dvoukřídlá protipožární posuvná vrata 

 

 

Po vysunutí vrat rukou zajistí elektromagnetická aretace DICTAMAT 650 vrata  
v požadované poloze, ve které je drží do svého vypnutí hlásičem kouře nebo ručního 
uvolnění (relé s tlačítkem pro uvolnění vrat a reset nebo zaklapávací nouzový 
vypínač). Automatické zavření vrat pak zajistí svazek pružin zabudovaných  
v pohonu. Rychlost zavírání je přitom kontrolována brzdnou funkcí pohonu 
DICTAMAT 650. Oběžné speciální ocelové lanko pohybuje vraty, ke kterým je 
připevněn speciální unašeč, který současně slouží k napínání a jištění lanka. Vratná 
kladka je rovněž jednoduše namontována na vodicí kolejnici. Pohon se dodává 
připravený k okamžité montáži, včetně konzoly na zasunutí do vodicí kolejnice. 

  

Montáž a funkce 

 

 Aretace zabudovaná v pohonu je spojena se síťovým adaptérem a hlásiči kouře tak, 
že při kouřovém alarmu se odpojí stejnosměrné napětí 24 V. 

  

Objednací údaje DICTAMAT 650 (160 N) pro vrata otevíraná doleva  obj. č. 700450 

 DICTAMAT 650 (160 N) pro vrata otevíraná doprava  obj. č. 700451 

 DICTAMAT 650 s 320 N svazek listových pružin  na požádání 
  

Obsah balení Hnací jednotka (se zabudovanou zavírací pružinou, vířivým tlumičem a 
elektromagnetem) 

 Montážní zasunovací konzola se závitovou deskou pro montáž do vodicí kolejnice. 

 25 m dlouhé speciální lanko s napínákem a montážním úhelníkem 

 Vratná kladka s montážním úhelníkem pro montáž přímo na vodicí kolejnici 
  

Příslušenství Dodatečný unašeč pro dvoukřídlá vrata  obj. č. 780990 

 Příslušenství pro volnoběh (unašeč vrat a vedený napínák 
lanka)  

viz zvláštní prospekt 

 Hydraulický tlumič typu EDHa / EDHM (pouze pro 
koncovou polohu ZAV)  

od strany 05.065.00 

 Hlásič kouře RM 2000/3000, ruční uvolnění, tlačítko 
RESET  

katalog Požární 
technika 

 Napájecí zdroj E 450, 0,45 A/24 VDC  obj. č. 040545 

 Řídicí a ovládací prvky „Vrata ZAV“ (automatické vypnutí)  od strany 05.071.00 
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Aretační a zavírací zařízení 
DICTAMAT 560/570 pro protipožární posuvná vrata 
 

 

Pohony DICTAMAT 560 a DICTAMAT 
570 firmy DICTATOR slouží: jednak  
k automatickému zavírání protipožárních 
posuvných vrat, jednak je drží otevřené. 
 

Elektromagnetická aretace drží dveře 
otevřené pomocí oběžného ocelového 
lanka v požadované poloze, dokud 
připojené hlásič kouře nebo tlačítko pro 
ruční ovládání (s relé) resp. nouzový 
vypínač nepřeruší přívod elektrického 
proudu. 
 

Zavírání vrat kontroluje zabudovaná vířivá 
brzda - bez drhnutí a opotřebování. 
 

Vrata může automaticky zavírat 
samonavíjecí kladka s lankem 
DICTATOR, která se nainstaluje zvlášť. 
Místo kladky se může použít protizávaží, 
které zajistí stavba. 
 

Komponenty pohonu DICTAMAT 560  
a DICTAMAT 570 byly úředně 
odzkoušeny pro použití na protipožárních 
posuvných vratech a mají atest 
stavebního dozoru (atest č. Z-6.5-1903). 
Pravidelně jsou podrobovány zkouškám 
jakosti ze strany spolkové Státní zkušebny 
materiálů MPA-NRW (značka kontroly 
Do.15.4). 

 

 
 

 Elektromagnetická aretace vrat v libovolné pozici (24 VDC / 92 mA) 
 Oběžné ocelové lanko je provozně velice spolehlivé a montuje se velice 

snadno 
 Nastavitelná regulace rychlosti zavírání (0,08 až 0,2 m/s) 
 Tlumení vířivým proudem s hladkým chodem a bez opotřebování, aretační 

síla cca 300 N 
 Montážní úhelník pro jednoduché připevnění k vodicí kolejnici vrat 
 Velice malé konstrukční rozměry dovolují montáž před vrata 

Technické údaje 

 Samonavíjecí kladka s lankem o síle 160 N a 320 N (pro dráhu 6,5 m) 
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Rozměry a chování při brzdění 
 

Brzdné síly resp. momenty můžete změnit otočením seřizovacího kroužku. Otáčením 
ve směru hodinových ručiček zmenšujete mezeru X a brzdný účinek se tak zvyšuje. 
Síla [N] a rychlost [m/s] platí pouze pro lankovou kladku Ø 95. 
 

 
 

 

Brzdný moment 
 
 
 
 
 
 
Aretační a brzdicí zařízení 

 

 
 * Možnost přestavení obrácením lankové kladky po odstranění jisticího kotoučku 
 

 
Rauchmelder = Hlásič kouře 
Handauslösung = Ruční uvolnění 
Schalter = Spínač 
Netzgerät = Síťový zdroj 

Laufschiene = Vodicí kolejnice  
Einstellring = Stavěcí kroužek 
Spalt = Mezera 

 

Dämpfungsrichtung = Směr tlumení 
Sicherungsscheibe = Pojistná podložka 

 
 
 
 
 

 
 
Napínák lanka pro 
připevnění vrat a vratná 
kladka s montážním 
úhelníkem 
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DICTAMAT 560 
se samonavíjecí kladkou s lankem  
pro protipožární posuvná vrata s dráhou pohybu do 6,5 m 

 
 

 

Pohony DICTAMAT 560 slouží k aretaci a zavírání protipožárních posuvných vrat. 
Zabudované tlumení vířivým proudem se stará o kontrolovanou a konstantní rychlost 
zavírání. Oběžné ocelové lanko spojuje aretační a brzdicí zařízení s křídlem dveří. 
 

Součástí obsahu balení pohonu DICTAMAT 560 je i samonavíjecí kladka s lankem, 
která se dodává se zavírací sílou 160 N nebo 320 N. Silový graf a rozměrové výkresy 
najdete na straně 05.056.00. 

 

Funkce 
 

Vrata můžete otevřít rukou (volnoběh) a aretace je zadrží otevřené v libovolné 
poloze. 
 

Elektrické zapojení (24 VDC) se provede způsobem popsaným na předchozí stránce. 
Jakmile hlásič kouře nebo ruční uvolnění vrat aktivované tlačítkem relé a reset  
resp. poplašným tlačítkem (obj. č. 700132) přeruší přívod elektrického proudu, zavře 
samonavíjecí kladka automaticky vrata. 

 

 
  

Objednací údaje DICTAMAT 560 (vířivý proud) se samonavíjecí kladkou (160 N) obj. č. 700301 

 DICTAMAT 560 (vířivý proud) se samonavíjecí kladkou (320 N) obj. č. 700311 
  

Obsah balení Aretační a brzdná jednotka (elektromagnetická aretace, vířivý tlumič) 

 Montážní úhelník pro připevnění pohonu přímo k vodicí kolejnici 

 25 m dlouhé ocelové lanko s očnicí, 2 lankové svorky a napínák 

 Vratná kladka s montážním úhelníkem pro montáž přímo na vodicí kolejnici 

 Samonavíjecí kladka s lankem (160 N resp. 320 N) vč. konzoly a ocelového lanka 
(10 m) 

  

Příslušenství Tlačítko pro ruční uvolnění resp. zavření vrat  
("Zavřít požární uzávěr")  

obj. č.  700132 

 Odpojovací relé, tlačítko pro alarm a pro reset  katalog Požární 
technika 

 Napájecí zdroj E 450, 0,45 A / 24 VDC  obj. č.  040545 

 Hlásič kouře DICTATOR RM 2000 / RM 3000 s paticí  katalog Požární 
technika 

 Koncový tlumič typ DICTATOR EDH  od strany 
05.065.00 

 Příslušenství pro volnoběh (unašeč vrat a vedený napínák 
lanka)  

viz zvláštní 
prospekt 
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DICTAMAT 570 
pro protipožární posuvná vrata s protizávažím 

 
 

 

Pohony DICTAMAT 570 slouží k aretaci protipožárních posuvných vrat. Zabudované 
tlumení vířivým proudem se stará o kontrolovanou a konstantní rychlost zavírání. 
 

Oběžné ocelové lanko spojuje aretační a brzdicí zařízení s křídlem dveří. Elektrické 
zapojení (24 VDC) se provede způsobem popsaným na druhé straně. 

Funkce Vrata můžete otevřít rukou (volnoběh) a aretace je zadrží otevřené v libovolné 
poloze. 
 

Jakmile hlásič kouře nebo ruční uvolnění vrat aktivované tlačítkem relé a reset  
resp. poplašným tlačítkem obj. č. 700132) přeruší přívod elektrického proudu  
(24 VDC), uvolní aretace vrata a protizávaží je automaticky zavře. 
 

 

 

  

  

Objednací údaje DICTAMAT 570 (vířivý proud)  obj. č.  700351 
  

Obsah balení Aretační a brzdná jednotka (elektromagnetická aretace, vířivý tlumič) 

 Montážní úhelník pro připevnění pohonu přímo k vodicí kolejnici 

 25 m dlouhé ocelové lanko s očnicí, 2 lankové svorky a napínák 

 Vratná kladka s montážním úhelníkem pro montáž přímo na vodicí kolejnici 
  

Příslušenství Tlačítko pro ruční uvolnění resp. zavření vrat  
("Zavřít požární uzávěr") 

obj. č.  700132 

 Odpojovací relé, tlačítko pro alarm a pro reset katalog Požární 
technika 

 Napájecí zdroj E 450, 0,45 A / 24 VDC obj. č.  040545 

 Hlásič kouře DICTATOR RM 2000 / RM 3000 s paticí katalog Požární 
technika 

 Koncový tlumič typ DICTATOR EDH od strany 05.065.00 

 Příslušenství pro volnoběh (unašeč vrat a vedený napínák 
lanka) 

viz zvláštní prospekt 
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DICTAMAT 500 
zavírací pružiny pro protipožární posuvná vrata  
do prostředí s nebezpečím výbuchu s regulací rychlosti 

 

Pohon vrat DICTAMAT 500 slouží ke 
kontrolovanému zavírání protipožárních 
posuvných vrat širokých až 6,5 m pomocí 
pružiny. Pohon DICTAMAT 500 lze použít 
i v prostředí s nebezpečím výbuchu 
(zavírací síla max. 160 N), neboť aretaci 
vrat lze v případě potřeby zajistit 
samostatným magnetem. 
 

Pohon DICTAMAT 500 má zavírací 
pružinu a radiální brzdič zabudovány v 
kompaktním pouzdru, což podstatným 
způsobem usnadňuje montáž. 
 

Ocelové lanko pohonu DICTAMAT 500 se 
připevní přímo k zavírací hraně vrat. Při 
otevírání dveří se pružina napíná. Jakmile 
se dveře uvolní nebo se vypne proud do 
magnetu přidržující dveře otevřené (např. 
při aktivaci hlásiče kouře při poplachu), 
pružina zavře vrata. Rychlost zavírání 
kontroluje zabudovaný radiální brzdič, 
přičemž rychlost lze nastavit. 
 

Komponenty pohonu DICTAMAT 500 jsou 
úředně odzkoušeny. Jsou podrobovány 
zkouškám jakosti ze strany spolkové 
Státní zkušebny materiálů MPA-NRW 
(značka zkušebny Do.15.1/Do.15.4). 
 

 

 
 

 Pro protipožární posuvná vrata o šířce max. 6,5 m 
 Zavírací síla 160 N 
 320 N (není určeno do prostředí s nebezpečím 

výbuchu) 
 Pro vrata max. 400 kg: 160 N / 800 kg: 320 N (není určeno do prostředí 

s nebezpečím výbuchu) 
 Zavírání přes zabudovanou zavírací pružinu, otevírání ručně 
 Nastavitelná rychlost zavírání v rozsahu 0,08 - 0,2 m/s 
 Hmotnost  s pružinou 160 N: 16 kg 

Kritéria pro výběr 

 s pružinou 320 N: 22 kg 
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Rozměry / Objednací údaje 

 

 

 

Pohon DICTAMAT 500 se montuje vždy na zavřené dveře. Provedení se zavírací 
sílou 160 N se montuje obvykle na bok kolejnice pomocí zasunovací konzoly. Vedle 
konce kolejnice proto musí být k dispozici dostatek volného místa (vzdálenost ke 
konci kolejnice minimálně 430 mm). Pokud na konci kolejnice volné místo není, pak 
se namontuje stejně jako provedení se zavírací silou 320 N, a sice přímo zespodu na 
kolejnici pomocí protidesky. Níže uvedený obrázek ukazuje pohon namontovaný na 
levém konci kolejnice. 
 

Rychlost zavírání se nastaví přímo na radiálním brzdiči. 
Důležité: síla působící na překážku smí být maximálně 150 N. 
 

 
Rozměry 

 

 

 

DICTAMAT 500  
se zavírací pružinou 320 N 

 

 
 
DICTAMAT 500  
(pro Instalaci vpravo) 
se zavírací pružinou 160 N 

 

    

Síla zavírací pružiny 

 

 
   

 Pohon (zavírací pružina a radiál. brzdič v pouzdru), lanko ø 3 mm (10 /25 m, viz dole) 
 Montážní zasunovací konzola se závitovou deskou pro montáž do vodicí kolejnice 

Obsah balení 

  
 DICTAMAT 500, 160 N, 10 m lanko, vlevo obj. č. 700040 
 DICTAMAT 500, 160 N, 10 m lanko, vpravo obj. č. 700041 
 DICTAMAT 500, 320 N, 10 m lanko, vlevo obj. č. 700042 
 DICTAMAT 500, 320 N, 10 m lanko, vpravo obj. č. 700043 
 DICTAMAT 500, 160 N, 25 m lanko, vlevo obj. č. 700044 
 DICTAMAT 500, 160 N, 25 m lanko, vpravo obj. č. 700045 
 DICTAMAT 500, 320 N, 25 m lanko, vlevo obj. č. 700046 

Objednací údaje 

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

Upínací šroub 
SW 24 

Šipky ukazují směr zavírání 
(směr napínání). 
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Samonavíjecí kladka s lankem 
s kluzným nábojem a volnoběhem 

 

Samonavíjecí kladka DICTATOR s 
lankem se používají jako předepsaný 
zavírací prvek u protipožárních posuvných 
vrat. 
 

Jednoduše je připevníte k běžné vodicí 
kolejnici. 
 

Výhoda této samonavíjecí kladky s 
lankem oproti jiným zavíracím prvkům 
spočívá v tom, že nevyžaduje žádnou 
nákladnou montáž, jako je tomu například 
u protizávaží. 
 

Díky volnoběhu a kluznému náboji snadno 
zajistíte předpětí i ve chvíli, kdy je kladka 
již namontovaná. 
 

Jako další příslušenství k samonavíjecím 
kladkám DICTATOR s lankem 
doporučujeme radiální brzdič nebo 
koncový tlumič, záleží na velikosti vrat. 
 

Více informací najdete na následujících 
stránkách a v katalogu Tlumicí a brzdicí 
technika firmy DICTATOR. 
 

Samonavíjecí kladka s lankem značky 
DICTATOR o síle 160 N a 320 N jsou 
úředně odzkoušeny jako zavírací prvky 
pro protipožární posuvná vrata. 
Pravidelně jsou podrobovány zkouškám 
jakosti ze strany spolkové Státní zkušebny 
materiálů MPA-NRW (značka kontroly 
Do.15.4). 

 
 

 

 
 

Materiál  ocel 
Povrch:  typ 160 N  práškový nástřik (RAL 7036) 
 typ 320 N  galvanicky pozinkováno 
Síla pružiny  160 N resp. 320 N 
Pracovní dráha  6,5 m 

Kritéria pro výběr 

Ocelové lanko  10 m; Ø 3 mm 
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Samonavíjecí kladka  
s lankem 160 N 

 

 
 

Samonavíjecí kladka  
s lankem 320 N 

 
 

Graf průběhu síly a dráhy 
(Zavírací síly u lanka při třech 
otáčkách předpětí) 

 
Vorspannung = Předpětí 
 

Samonavíjecí kladka s lankem (160 N) obj. č. 070 060 Objednací údaje 
Samonavíjecí kladka s lankem (320 N) obj. č. 070 065 
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Radiální brzdiče 
pro protipožární posuvná vrata 

 

Radiální brzdiče DICTATOR kontrolují a 
omezují rychlost zavírání protipožárních 
posuvných vrat po celou jejich dráhu 
pohybu, 
 

Bez tohoto brzdiče by byla snížena 
životnost konstrukce vrat a hrozilo by 
nebezpečí úrazu v důsledku vysokých 
setrvačných sil při zavírání vrat a proto 
musí být všechna samozavírací posuvná 
vrata vybavena těmito brzdiči. 
 

Hydraulické brzdění je plynule 
nastavitelné. Aby nic nebránilo otevírání 
vrat, mají všechny radiální brzdiče 
DICTATOR v jednom směru volnoběh. 
Ozubená kolečka jsou navržena pro řetěz 
1/2“. 
 

Radiální brzdiče DICTATOR jsou úředně 
odzkoušeny podle směrnice spolkového 
Institutu pro stavební techniku pro použití 
na protipožárních vratech a dveřích. 
Pravidelně jsou podrobovány zkouškám 
jakosti ze strany spolkové Státní zkušebny 
materiálů MPA-NRW v Dortmundu 
(značka kontroly Do.15.1). 
 

 

 
 
 
 

Stupně nastavení 

 
Maximale Einstellung = Maximální nastavení 
Mittlere Einstellung = Střední nastavení 
Minimale Einstellung = Minimální nastavení 
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Držák 240 020 

 
 

 

Držák 240 020 je určen pro snadnou a 
bezpečnou montáž radiálního brzdiče na křídlo 
vrat, na stěnu nebo na masivní nosník, pokud 
se nesmí provrtávat. 
 

Radiální brzdiče DICTATOR mají 2 slepé 
otvory (hloubka 20) se závitem (M8), pomocí 
kterých se připevní přímo nebo k držáku. 
 

Povrch držáku je standardně pozinkovaný. 
Pouzdro držáku je z hliníku. 
 

Při zvláštních přáních na připevnění 
dodáváme i jiné tvary držáků. 

 
Regulierung = Regulace 

Rozměry 

 
 

 



 Tlumicí a brzdicí technika pro protipožární posuvná vrata 
  Radiální brzdič RD 240/241 

 

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

 
 

Strana 05.059.00 
 

 

 
 
 
 

Radiální brzdič - základní provedení s ozubeným kolečkem 
pro kontinuální brzdění oběžným řetězem 
 

Radiální brzdiče DICTATOR kontrolují rychlost pohybu po neomezené dráze. Používají 
se pro posuvné dveře, požární dveře, kladkové dráhy, lanková nebo řetězová tažná 
zařízení. 
 

Radiální brzdiče RD 240000 a RD 240017 brzdí pomocí řetězu, který by měl obíhat 
kolem ozubeného kolečka minimálně z jedné čtvrtiny. 
 

 
 
Pokyny pro montáž  
a ovládání 

 
Sicherung = Jištění  Dämpfungsrichtung = Směr brzdění 

  
Rozměrový výkres ukazuje tovární nastavení směru otáčení brzdicího kolečka (viz 
obrázek níže). V jakém směru bude řetěz brzděn, závisí na tom, jak řetěz povedete 
kolem kolečka (viz obrázek výše). Směr brzdění můžete případně změnit tím, že 
uvolníte pojistku, sejmete brzdicí kolečko, obrátíte ho a opět nasadíte na hřídel. 
Kolečko pak nezapomeňte opět zajistit. 
 

Brzdnou sílu můžete plynule nastavovat regulačním šroubem. Termostatický ventil 
automaticky vyrovnává teplotní vlivy v rozsahu -15° a +70°C. 
 

 

 
Regulierung = Regulace 
Freilauf = Volnoběh 
Dämpfung = Brzdění 

 
  

 
 
 

Radiální brzdič RD 240000. normální brzdění obj. č. 240000 
Radiální brzdič RD 240017, lehké brzdění obj. č. 240017 
Vratná kladka pro řetěz obj. č. 785972 
Napínák řetězu obj. č. 710497 
Řetěz (od běžného metru) obj. č. 220006 

Objednací údaje 

Řetězová spojka obj. č. 220007 
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Radiální brzdič - základní provedení s kladkou pro lanko 
pro kontinuální brzdění lankovou kladkou 
 

Radiální brzdiče DICTATOR kontrolují rychlost pohybu po neomezené dráze. Používají 
se pro posuvné dveře, požární dveře, kladkové dráhy, lanková nebo řetězová tažná 
zařízení. 
 

Radiální brzdiče RD 240011 a RD 240013 brzdí pomocí oběžného ocelového lanka (Ø 3 
mm). Radiální brzdič připevněte tak, aby oběžné ocelové lanko bylo v jedné ose s 
lankovou kladkou. Lanko dobře napněte - např. pomocí lankového napínáku DICTATOR 
(vč. montážního úhelníku). 
  

Pokyny pro montáž  
a ovládání 

 
Sicherung = Jištění  Dämpfungsrichtung = Směr brzdění 

  

Rozměrový výkres ukazuje tovární nastavení směru otáčení brzdicího kolečka (viz 
obrázek níže). V jakém směru bude lanko brzděno, závisí na tom, jak lanko povedete 
kolem kolečka (viz obrázek výše). Směr brzdění můžete případně změnit tím, že 
uvolníte pojistku, sejmete brzdicí kolečko, obrátíte ho a opět nasadíte na hřídel. Kolečko 
pak nezapomeňte opět zajistit. 
 

Brzdnou sílu můžete plynule nastavovat regulačním šroubem. Termostatický ventil 
automaticky vyrovnává teplotní vlivy v rozsahu -15° a +70°C. 
 

Rozměry 

 
Regulierung = Regulace 
Freilauf = Volnoběh 
Dämpfung = Brzdění 

 
  

Na rozměrovém 
výkresu je brzdič RD 

240011. Brzdič RD 
240013 se liší pouze 
průměrem lankové 
kladky (Ø 95 mm). 

 
  

 
 

Radiální brzdič s lankovou kladkou ∅Ø 60 obj. č. 240011 
Radiální brzdič s lankovou kladkou ∅Ø 95 obj. č. 240013 
Vratná kladka pro lanko obj. č. 700530 
25 m ocelové lanko (Ø 3 mm) obj. č. 700155 

Objednací údaje 

Lankový napínák s montážním úhelníkem pro vrata obj. č. 700478 
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Radiální brzdič RD 240001 
pro kontinuální brzdění napnutým řetězem 
 

Radiální brzdiče DICTATOR kontrolují rychlost pohybu po neomezené dráze. Používají 
se pro posuvné dveře, požární dveře, kladkové dráhy, lanková nebo řetězová tažná 
zařízení. 
 

Radiální brzdič RD 240001 brzdí pomocí napnutého řetězu, který je veden přes tři 
řetězová kolečka. 

 
 
Pokyny pro montáž  
a ovládání 

 
Sicherung = Jištění  Dämpfungsrichtung = Směr brzdění 

  
Rozměrový výkres ukazuje tovární nastavení směru otáčení brzdicího kolečka (viz 
obrázek níže). V jakém směru bude řetěz brzděn, závisí na tom, jak řetěz povedete 
kolem kolečka (viz obrázek výše). Směr brzdění můžete případně změnit tím, že 
uvolníte pojistku, sejmete brzdicí kolečko, obrátíte ho a opět nasadíte na hřídel. Kolečko 
pak nezapomeňte opět zajistit. 
 
Brzdnou sílu můžete plynule nastavovat regulačním šroubem. Termostatický ventil 
automaticky vyrovnává teplotní vlivy v rozsahu -15° a +70°C. 
 

Rozměry 

 
Regulierung = Regulace 
Freilauf = Volnoběh 
Dämpfung = Brzdění 

 
 

 
  

 
 

Radiální brzdič pro napnutý řetěz obj. č. 240001 
Řetěz (od běžného metru) obj. č. 220006 

Objednací údaje 

Řetězový napínák (kompletní sada) obj. č. 220005 



Tlumicí a brzdicí technika pro protipožární posuvná vrata 
Radiální brzdič RD 240/241   
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Radiální brzdič RD 240003 a RD 240012 
pro kontinuální brzdění napnutým lankem 
 

Radiální brzdiče DICTATOR kontrolují rychlost pohybu po neomezené dráze. Používají 
se pro posuvné dveře, požární dveře, kladkové dráhy, lanková nebo řetězová tažná 
zařízení. 
 

Radiální brzdiče RD 240003 a RD 240012 brzdí pomocí napnutého ocelového lana, 
které je vedeno přes tři lankové kladky. 

 
 
Pokyny pro montáž  
a ovládání 

 
Sicherung = Jištění  Dämpfungsrichtung = Směr brzdění 

 
 

Rozměrový výkres ukazuje tovární nastavení směru otáčení brzdicí kladky (viz obrázek 
níže). V jakém směru bude lankovod brzděn, závisí na tom, jak lanko povedete kolem 
kladky (viz obrázek výše). Směr brzdění můžete případně i změnit, a sice tak, že 
uvolníte pojistku, sejmete brzdicí kolečko, obrátíte ho a opět nasadíte na hřídel. Kladku 
pak nezapomeňte opět zajistit. 
Brzdnou sílu můžete plynule nastavovat regulačním šroubem. Termostatický ventil 
automaticky vyrovnává teplotní vlivy v rozsahu -15° a +70°C. 
 

Rozměry 

 
Regulierung = Regulace 
Freilauf = Volnoběh 
Dämpfung = Brzdění 

 
 

 
  

 
 
 

Radiální brzdič pro napnuté lanko, normální brzdění obj. č. 240003 
Radiální brzdič pro napnuté lanko, lehké brzdění obj. č. 240012 
Ocelové lanko (délka: 25m) obj. č. 700155 

Objednací údaje 

Napínák lana (kompletní sada) obj. č. 220005S 



 Tlumicí a brzdicí technika pro protipožární posuvná vrata 
  Radiální brzdič RD 240/241 
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Radiální brzdič RD 240004 
pro kontinuální brzdění napnutým lankem 
 

Radiální brzdiče DICTATOR kontrolují rychlost pohybu po neomezené dráze. Používají 
se pro posuvné dveře, požární dveře, kladkové dráhy, lanková nebo řetězová tažná 
zařízení. 
 

Radiální brzdič RD 240004 brzdí pomocí napnutého ocelového lanka, které je vedeno 
přes tři lankové kladky. 

 
 
Pokyny pro montáž a 
ovládání 

 
Sicherung = Jištění  Dämpfungsrichtung = Směr brzdění 

 
 

Rozměrový výkres ukazuje tovární nastavení směru otáčení brzdicí kladky (viz obrázek 
níže). V jakém směru bude lankovod brzděn, závisí na tom, jak lanko povedete kolem 
kladky (viz obrázek výše). Směr brzdění můžete případně i změnit, a sice tak, že 
uvolníte pojistku, sejmete brzdicí kolečko, obrátíte ho a opět nasadíte na hřídel. Kladku 
pak nezapomeňte opět zajistit. 
 

Brzdnou sílu můžete plynule nastavovat regulačním šroubem. Termostatický ventil 
automaticky vyrovnává teplotní vlivy v rozsahu -15° a +70°C. 
 

Rozměry 

 
Regulierung = Regulace 
Freilauf = Volnoběh 
Dämpfung = Brzdění 

 
 

 
 
 
 

 

Radiální brzdič pro napnuté lanko obj. č. 240004 
Ocelové lanko (délka: 25m) obj. č. 700155 

Objednací údaje 

Napínák lana (kompletní sada) obj. č. 220005S 



Tlumicí a brzdicí technika pro protipožární posuvná vrata 
Radiální brzdič RD 240/241   
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Radiální brzdiče 
poznámky k Vaší speciální aplikaci 

 

 
 

 



 Tlumicí a brzdicí technika 
pro protipožární posuvná vrata  

 Koncové tlumiče 
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Koncové tlumiče DICTATOR 
pro protipožární posuvná vrata 

 

Koncové tlumiče DICTATOR brzdí 
pohyb protipožárních posuvných 
dveří a vrat těsně před dosažením 
koncové polohy. 
 

Tlumiče a brzdiče DICTATOR byly 
úředně odzkoušeny pro použití u 
protipožárních vrat a jejich kvalita je 
monitorována zkušebnou MPA-
NRW. 
 

Tlumicí účinek můžete plynule 
nastavit zašroubováním zcela 
vytažené pístnice a přesně ho tak 
nastavit pro daná vrata. Relativně 
dlouhý zdvih dovoluje měkké a 
pomalé doklouzání do koncové 
polohy a nabízí tak vysokou 
ochranu proti nehodě. 
 

Pístnice u většiny typů opět 
automaticky vyjede po každém 
zbrzdění díky vratné pružině 
zabudované ve válci. U provedení 
EDHM naproti tomu vysunuje 
pístnici permanentní magnet 
umístěný na pístnici, jakmile jsou 
dveře odsunuty od tlumiče. Vyhněte 
se používání tlumičů s magnetem 
místo pružiny, protože jinak by se 
dveře s obzvláště lehkých chodem 
mohly vytlačit zpět z koncové 
polohy. 
 

Vedle tlumičů EDH se dodávají i 
tlumiče ZDH s oboustrannou 
pístnicí. 
 

 

 

Průměr pístnice  10, 12 mm 
Průměr válce  28, 35 mm 
Materiál pístnice  ocel, chromovaná 
Materiál válce  ocel, pozinkovaná 
Délky zdvihu  50, 75, 90, 100, 200 mm 
Tlumicí síly  až 4400 N 

Technické údaje 

Teplota okolí  0 °C až +50 °C 



Tlumicí a brzdicí technika  
pro protipožární posuvná vrata 

 

Koncové tlumiče  
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Koncový tlumič řady EDH 28 
s připevňovacím závitem 

 

 

Připevněte válec tlumiče pomocí závitu a dodaných matic tak, aby směr nárazu byl 
paralelní s osou tlumení. Montážní špalík je k dostání v rámci příslušenství. 
 

Otáčením zcela vytažené pístnice nastavte tlumení tak, aby vrata měkce zabrzdila a 
bezpečně dojela do koncové polohy. 
 

U větších zátěží použijte tlumič řady EDH 35 se závitem na obou stranách. 
 
 

Rozměry 

 

Länge = Délka 
Hub = Zdvih 
 

  
 
EDH 28 se závitem 
 

Obj. č. Zdvih 
[mm] 

Hmotnost 
vrat max. 

[kg] 

Tlumicí 
síla max. 

[N] 

Vratná síla 
max. [N] 

Délka B 
[mm] 

Nárazník 
R [mm] 

200206 100 3000 3100 30 257 25 

200209 75 3000 3100 30 185 25 

 

Technické údaje  
a objednací čísla 

Poznámka: V katalogu Tlumicí a brzdicí technika firmy DICTATOR najdete tlumiče s 
takzvanou „jehlovou regulací“. Tlumicí účinek těchto tlumičů měníte 
pomocí nastavovacího šroubu v pístnici. 
 
 
 
 
 
 

Montážní špalík, obj. č. 205199 

Zahloubení Km 5 DIN 74  
 
Montážní špalík obj. č. 205199 

Příslušenství 
 

 

Montážní úhelník (viz následující strana) obj. č. 700159 



 Tlumicí a brzdicí technika 
pro protipožární posuvná vrata  

 Koncové tlumiče 
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Koncový tlumič řady EDH 28 
s připevňovacím závitem na obou stranách 

 
 
 
 
 

 

Připevněte válec tlumiče pomocí závitu a dodaných matic tak, aby směr nárazu byl 
paralelní s osou tlumení. Dodatečný závit na konci válce dovoluje bezpečné připevnění, 
a to i v případě větších zátěží. 
 

Otáčením zcela vytažené pístnice nastavte tlumení tak, aby vrata měkce zabrzdila a 
bezpečně dojela do koncové polohy. 

Rozměry 

 
Länge = Délka 
Hub = Zdvih 
 

  
 
EDH 28 se závitem na obou stranách 
 
 
 

Obj. č. Zdvih 
[mm] 

Hmotnost 
vrat max. 

[kg] 

Tlumicí 
síla max. 

[N] 

Vratná síla 
max. [N] 

Délka B 
[mm] 

Nárazník 
R [mm] 

200207 90 3000 3100 30 220 25 

 
 

Technické údaje  
a objednací čísla 

Poznámka: V katalogu Tlumicí a brzdicí technika firmy DICTATOR najdete tlumiče s 
takzvanou „jehlovou regulací“. Tlumicí účinek těchto tlumičů měníte 
pomocí nastavovacího šroubu v pístnici. 
 
 
 
 

Montážní úhelník, obj. č. 700159 

 

 
 
Montážní špalík (viz předchozí strana)  obj. č. 205199 

Příslušenství 
 

 Montážní úhelník  obj. č. 700159 
 



Tlumicí a brzdicí technika  
pro protipožární posuvná vrata 

 

Koncové tlumiče  
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Koncový tlumič řady EDHM 28 
vrácení pístnice pomocí magnetů 
 

Tlumiče EDH 28 s magnetem jsou určeny zejména pro posuvné dveře. Protože v tomto 
tlumiči nejsou zabudovány žádné vratné pružiny, nebrání zavírání dveří s lehkým 
chodem žádná vratná pružina. U otevřených vrat magnet opět vytáhne pístnici. 
 

Otáčením zcela vytažené pístnice nastavte tlumení tak, aby vrata měkce zabrzdila a 
bezpečně dojela do koncové polohy. 

Při montáži tlumiče nezapomeňte na rovnou železnou plochu jako 
protikus magnetu nebo použijte kotevní protidesku AP GD 50 G 16 
dodávanou v rámci příslušenství (obj. č. 040025, srov. katalog 
Požární technika, strana 07.041.00). 
 

Připevněte válec tlumiče pomocí dodaných matic tak, aby směr 
nárazu byl paralelní s osou tlumení. U větších zátěží použijte tlumič 
řady EDHM se závitem na obou stranách.  

 
 

 

Montážní špalíky jsou k dostání v rámci příslušenství (viz obrázky na předchozí straně). 

Rozměry 

 
Länge = Délka 
Hub = Zdvih 
 

  
EDH 28 se závitem a magnetem 
 

Obj. č. Zdvih 
[mm] 

Hmotnost 
vrat max. 

[kg] 

Tlumicí 
síla max. 

[N] 

Vratná síla 
max. [N] 

Délka 
B [mm] 

Typ magnet 

203150 50 3000 5200 0 130 ø 32 
 
 
EDH 28 se závitem a magnetem na obou stranách 

203015 120 3000 2600 0 220 ø 32 
 

Technické údaje  
a objednací čísla 

Poznámka: Abychom Vám usnadnili výběr vhodného tlumiče, připravili jsme pro Vás 
vzorce a příklady pro výpočet možných zátěží (tlumicí síla). Najdete je na 
začátku katalogu Tlumicí a brzdicí technika. 

 



 Tlumicí a brzdicí technika 
pro protipožární posuvná vrata  

 Koncové tlumiče 
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Tlumič EDH 35 pro posuvná vrata 
s vratným magnetem nebo vratným mechanismem 

 

 

Tlumiče EDH 35 s vratným magnetem nebo zabudovaným vratným mechanismem jsou 
vhodné zejména pro posuvná vrata. U provedení EDHM není zabudována žádná vratná 
pružina, takže vrata s lehkým chodem zůstávají stále zavřená. U otevřených vrat 
magnet opět vytáhne pístnici. 
 

Při montáži tlumiče nezapomeňte na rovnou železnou plochu jako protikus magnetu 
nebo použijte kotevní protidesku AP GD 50 G 16 dodávanou v rámci příslušenství (obj. 
č. 040025, viz katalog Požární technika). 
 

Připevněte válec tlumiče maticemi tak, aby směr nárazu byl paralelní s osou tlumení. 
 Při šikmém vychýlení z osy hrozí poškození tlumiče! 
 
 

Rozměry 

 
Länge = Délka 
Hub = Zdvih 
 

  
 
 
EDH 35 se závitem na obou stranách 
 

Obj. č. Zdvih 
[mm] 

Hmotnost 
vrat max. 

[kg] 

Tlumicí 
síla max. 

[N] 

Vratná síla 
max. [N] 

Délka 
B [mm] 

Typ magnet 

203115* 200 6000 4400 30 330 - 
 
* Tlumiče s protipožárním certifikátem č. 130119826, monitorování kvality ale v 

Německu skončilo. Náhradou je tlumič EDHM35, obj. č. 200600. 
 
EDH 35 se závitem a magnetem na obou stranách 

200600** 200 6000 4400 0 330 ø 40 
 
** Značka kontroly Do 11.3 
 
 

Technické údaje  
a objednací čísla 
 
 
 
 

 

 
Kotevní protideska AP GD 50 G 16 obj. č. 040025 Příslušenství 

 Nárazník k našroubování (pouze pro typ 203115) katalog Tlumicí a brzdicí technika 
 



Tlumicí a brzdicí technika  
pro protipožární posuvná vrata 

 

Koncové tlumiče  
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Oboustranný tlumič ZDH 28 pro posuvná vrata 

 
 

 

Připevněte válec tlumiče pomocí závitů a dodaných matic tak, aby oba směry nárazu 
byly paralelní s osou tlumení. Montážní špalík je k dostání v rámci příslušenství. 
 

Tlumicí sílu můžete nastavit zvlášť pro obě strany otáčením zcela vytažené pístnice. 
Vrata musí měkce zabrzdit a bezpečně dojet do koncové polohy. 
 

Rozměry 

 
Länge = Délka 
Hub = Zdvih 
 

  
 
 
 
ZDHa 28 V 90 SP 
 
 
 

Obj. č. Zdvih 
[mm] 

Hmotnost 
vrat max. 

[kg] 

Tlumicí 
síla max. 

[N] 

Vratná síla 
max. [N] 

Délka B 
[mm] 

Nárazník 
R [mm] 

210112 90 1000 3100 30 235 25 
 
 
 
 

Technické údaje  
a objednací čísla 

Poznámka: V katalogu Tlumicí a brzdicí technika firmy DICTATOR jsme pro Vás 
připravili vzorce a příklady pro výpočet možných zátěží (tlumicí síla). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zahloubení Km 5 DIN 74  
 

Příslušenství 

 Montážní špalík obj. č. 205199 
 



 Bezpečnostní a ovládací prvky 
  pro pohony protipožárních dveří a vrat 
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Bezpečnostní a ovládací prvky 
pro pohony DICTAMAT k protipožárním dveřím a vratům 

 

Na následujících stránkách 
naleznete celou řadu ovládacích a 
bezpečnostních prvků určených 
speciálně pro pohony DICTATOR k 
protipožárním dveřím a vratům. 
Jestliže máte zvláštní požadavky, 
spojte se s námi. Při výběru 
bezpečnostních prvků musíte splnit 
požadavky příslušných předpisů. 
 

Při výběru přístrojů zajistěte, aby 
příkon připojených přístrojů nebyl 
vyšší než zatížení výstupu řízení 
použité řídicí jednotky. V případě 
potřeby použijte dodatečný síťový 
zdroj (srov. katalog Požární 
technika firmy DICTATOR). 
 

Další bezpečnostní a ovládací prvky 
najdete v katalogu Technika pohonů 
vrat a dveří (strana 04.051.00 a 
násl.). 
 

 

 

 
Akustické a vizuální varovné přístroje Strana 05.072.00 
Tlačítko Strana 05.074.00 

Přehled přístrojů 

Nouzový vypínač, koncový spínač, hlavní vypínač Strana 05.078.00 
 



Bezpečnostní a ovládací prvky   

pro pohony protipožárních dveří a vrat   
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Akustické a vizuální varovná zařízení - výstražná siréna 

 

Funkce 
 

Pohybující se dveře a vrata představují zdroj nebezpečí. Podle místa použití a 
hmotnosti vrat může být smysluplné resp. nezbytné použít akustickou 
signalizaci. S ohledem na použité řízení pohonu vrat může výstražná siréna 
zaznít při otevírání a/nebo zavírání vrat nebo s předstihem již před začátkem 
jakéhokoli pohybu vrat. 
 

Kryt této výstražné sirény je vyroben ze samozhášecího polystyrénu. Podle 
obsazení svorek můžete vytvořit tři poplašné signály: trvalý tón, přerušovaný tón, 
kolísavý tón. 
 

Hlasitost můžete nastavit pomocí potenciometru tak, aby vyhovovala okolním 
podmínkám. 
 

Rozměry 

 
 
 
 
 

  

Provozní napětí 24 VDC 
Příkon 60 mA 
Hlasitost 105 dB (ve vzdálenosti 1 m) 
 možnost nastavení nižší hlasitosti 
Doba zapnutí 100 % 
Ochrana krytí IP 55 (EN 60529) 
Zavedení kabelu Pg 13,5 
Materiál plast 
Barevný odstín červená (jako RAL 3000) 

Technické údaje 

  
Objednací údaje Výstražná siréna 24 VDC, 60 mA obj. č. 700470 
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Akustická a vizuální varovná zařízení - blikač 

 

Funkce 
 

Výstražný blikač se použije pro varování osob před zavíráním resp. pohybem 
automatických vrat. Téměř všechny řídicí jednotky mají výstupy pro signalizaci 
pohybu vrat, částečně dokonce s předběžným varováním a zpožděným 
začátkem pohybu. 
 

Pokud použijete blikač obj. č. 700195, pak spínací kontakt v řízení musí mít 
zatížení min. 230 V (max. 250 V/10 A). V opačném případě se mezi řízení a 
blikač musí zapojit relé. 
 

V aplikacích, kde je blikač napájen přímo z řízení pohonu, použijte menší blikač 
(obj. č. 700134). 
 

Rozměry 

 

  
 
 
 

  

Obj. č. 700195 700134 
Provozní napětí 230 VAC 24 VDC 
Příkon 100 mA 215 mA 
Ochrana krytí IP 54 IP 54 
Zavedení kabelu Pg 9 -- 
Doba zapnutí 100 % 100 % 
Teplotní rozsah -30 až +50 °C -30 až +50 °C 
Frekvence blikání (+/- 20) 110 / min. 110 / min. 
Napětí žárovky / objímka 25 W / BA 15D 5 W / BA 15D 

Technické údaje 

Materiál / Barva 
 
 

plast / červený plast / červený 

Objednací údaje Varovný blikač, 230 VAC, 25 W, červený obj. č. 700195 
 Varovaný blikač, 24 VDC, 5 W, červený obj. č. 700134 

Blikač 
obj. č. 
700195 

Blikač 
obj. č. 
700134 



Bezpečnostní a ovládací prvky   

pro pohony protipožárních dveří a vrat   
 

 
 
Strana 05.074.00 

 
© DICTATOR TECHNIK GMBH • Gutenbergstr. 9 • D - 86356 Neusäß • Německo 
Tel. (0821)24673 - 0 • Fax (0821) 24673 - 90 • E-mail info@dictator.de • 0078 

 

 

  
 
Tlačítko pro ruční ovládaní 

 

Funkce 
 

Firma DICTATOR dodává pro pohony vrat DICTAMAT celou řadu různých tlačítek 
pro ruční ovládaní, která se zpravidla používají pro OTEV a ZAV, resp. pro OTEV, 
STOP a ZAV. Následující tlačítka mají tyto druhy kontaktů: 

 
OTEV, ZAV zapínací kontakt (NO) 

 
STOP rozpojovací kontakt (NC) nebo zapínací kontakt (NO) (záleží na použitém 
řízení) 
 

Rozměry tlačítka 

 
Auf = Otevřeno 
Zu = Zavřeno 

  

Ochrana krytí IP 67 Technické údaje 
Teplotní rozsah 
 
 

-25 °C až +70 °C 

Tlačítko OTEV (zapínací kontakt, NO) obj. č. 700185 
Tlačítko OTEV - ZAV (2 x zapínací kontakt, NO) obj. č. 700117 
Tlačítko OTEV - STOP - ZAV (STOP = rozpojovací kontakt, NC) obj. č. 700142 

Objednací údaje 

Tlačítko OTEV - STOP - ZAV (STOP = zapínací kontakt, NO) obj. č. 700147 
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Tlačítko na klíč 

 

Funkce 
 

Tlačítko na klíč zvolte tehdy, kdy má být obsluha dveří vyhrazena pouze 
vybranému okruhu osob. Tlačítka na klíč mají pouze dvě ovládací funkce: OTEV 
a ZAV. Pro tento typ tlačítek se dodávají klíčové spínače s profilovou půlvložkou. 
Vložky, které jsou součástí dodávky, můžete bez problémů vyměnit za profilovou 
půlvložku zamykání. 
 
 

 Druhy kontaktů: 
 OTEV, ZAV zapínací kontakt (NO) 
  

Rozměry tlačítka na klíč 

 
Auf = Otevřeno 
Zu = Zavřeno 
 

  

Rozměry tlačítka na klíč  
s profilovou půlvložkou 

 

  

Ochrana krytí tlačítka na klíč IP 67 
Ochrana krytí tlačítka na klíč s 
profilovou půlvložkou 

IP 54 

Teplotní rozsah -25 °C až +70 °C 

Technické údaje 

 
 

 

Tlačítko na klíč pro namontování na omítku 
OTEVŘENO - ZAVŘENO 

obj. č. 700113 

Tlačítko na klíč pro namontování na omítku 
OTEVŘENO - ZAVŘENO pro profilovou půlvložku 

obj. č. 700114 

Objednací údaje 

Tlačítko na klíč pro namontování pod omítku 
OTEVŘENO - ZAVŘENO pro profilovou půlvložku 

obj. č. 700115 
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Velká tlačítka, tahové spínače 

 

Funkce 
 

Velká tlačítka doporučujeme použít tehdy, když osoby, které procházejí dveřmi, 
nemají volné ruce a tlačítko mačkají loktem nebo abyste usnadnili ovládání dveří 
tělesně postiženým osobám. 
 

Tahový spínač se použije zejména v provozu s vysokozdvižnými vozíky, a sice 
v kombinaci se zavírací automatikou pohonu vrat. 
 
 

 Druhy kontaktů: 
 

Velké tlačítko a tahový spínač 700139: zapínací kontakt (NO) 

  

Rozměry velkého tlačítka 

 

  

Rozměry tahového spínače 

 

  

Ochrana krytí velkého tlačítka IP 30 
Teplotní rozsah velkého tlačítka -20 °C až +50 °C 
Ochrana krytí tahového spínače IP 65 

Technické údaje 

Teplotní rozsah tahového spínače 
 

-25 °C až +70 °C 

Velké tlačítko pro instalaci na omítku, bílé (plast) obj. č. 700194 Objednací údaje 
Tahový spínač (střídavý impulz OTEV-ZAV) obj. č. 700139 
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Tlačítko pro ruční ovládaní k pohonům pro protipožární 
dveře a vrata 

 

Funkce 
 

Pohony musí při poplachu automaticky zavřít protipožární dveře a vrata. Poplach 
může spustit hlásič kouře nebo stisknutí tlačítka pro ruční ovládaní. U 
poloautomatický pohonů vrat DICTAMAT 560, 570 a 650 musí být toto tlačítko 
zaklapávací. U poloautomatických pohonů dostačuje použít tlačítko pro ruční 
uvolnění vrat, obj. č. 040005 nebo 040053 (viz katalog Požární technika). 
 

Po alarmu se řízení navíc musí vrátit do původního stavu příkazem RESET. 
 

U pohonů DICTAMAT 6000 musíte jako tlačítko pro OTEV použít speciální 
tlačítko pro ruční ovládaní se 2 zapínacími kontakty (současně OTEV a RESET). 
Druhy kontaktů: 

 
OTEVŘENO 2 x zapínací kontakt (NO) STOP zapínací kontakt (NO) 

 
ZAVŘENO rozpojovací kontakt (NC)  

  

Rozměry 
Tlačítko pro ruční uvolnění 
vrat resp. dveří 
zaklapávací 

 
Feuerschutzabschluss schließen = Zavřít požární uzávěr!  
 

  

Rozměry RESET 

 

  

Ochrana krytí IP 67 Technické údaje 
Teplotní rozsah 
 
 

-25 °C až +70 °C 

Zaklapávací tlačítko pro ruční uvolnění vrat (rozpojovací 
kontakt - NC) 

obj. č. 700132 

Tlačítko RESET (zapínací kontakt - NO) obj. č. 700112 
Tlačítko OTEV - ZAV pro DICTAMAT 6000* obj. č. 780640 

Objednací údaje 

Tlačítko OTEV - STOP - ZAV pro DICTAMAT 6000** 
 
* Rozměry viz tlačítko 700117 
* Rozměry viz tlačítko 700147 
 (viz strana 05.074.00) 

obj. č. 780641 
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Ostatní tlačítka / spínače: 
nouzový vypínač, koncový spínač, hlavní vypínač 

 

Funkce 
 

U velkých posuvných vrat by mělo být z bezpečnostních důvodů nainstalováno 
vždy tlačítko pro nouzové zastavení. 
 

Koncový spínač je nezbytný u pohonů, které nemají zabudovanou identifikaci 
polohy pomocí snímačů. 
 

V přívodním vedení k řízení by měl být co nejblíže u řízení nainstalován hlavní 
vypínač, který v případě stisknutí zcela vypne přívod proudu do řízení. 

  

Rozměry nouzového 
vypínače 

 

  

Rozměry koncového spínače 

 

  

Rozměry hlavního vypínače 

 

  

Ochrana krytí koncového spínače IP 65 Technické údaje 
Teplotní rozsah 
 
 

-25 °C až +70 °C 

Nouzové zaklapávací tlačítko (rozpojovací kontakt - NC) obj. č. 700198 
Koncový spínač (rozpojovací kontakt - NC) obj. č. 700156 

Objednací údaje 

Uzamykatelný hlavní vypínač (na visací zámek) obj. č. 700179 
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Pohony vrat DICTATOR 
zákaznická řešení v oblasti požární techniky 

 

Firma DICTATOR dodává širokou paletu 
pohonů vrat DICTAMAT: od 
poloautomatických pohonů (tzn. 
otevírání rukou, kontrolované zavírání 
pohonem DICTATOR) až po plně 
automatické pohony s 
mikroprocesorovým řízením - pro 
otočné a posuvné dveře (i protipožární). 
 

Ale ani s tímto širokým standardním 
programem se nedá pohybovat vším. 
Neboť mnohdy se dveře, vrata, stěny, 
okna, promítací stěny nemusí jen 
pohybovat, nýbrž současně musí splňovat 
i architektonické požadavky. Pro 
DICTATOR to není problém. Naše velké 
zkušenosti na poli pohonů, tlumičů a brzd 
nám zpravidla umožňují navrhnout a 
vyrobit vhodný pohon i pro ty 
nejextravagantnější požadavky. Ať již 
potřebujete standardní pohon nebo pohon 
speciální konstrukce, naše flexibilní 
výroba je k tomu ideálně vybavena. 
 

Na následujících stránkách Vám 
představujeme několik příkladů našich 
speciálních řešení na poli požární 
ochrany. 
 

 

 
 
 

Velikost dveří  0,5 m - 93 m (v současnosti největší realizovaný objekt) 

Objekty otočné, shrnovací, posuvné, teleskopické dveře/vrata, okna 
 fasádní a stěnové prvky, promítací stěny 
Motory  na stejnosměrný i střídavý proud, do prostředí s nebezpečím 

výbuchu 
Řízení  od jednoduchého elektrického řízení až po PLC 

Technické údaje 

 s frekvenčním měničem; i se záložním zdrojem 

 Obsah balení  kompletní pohon s montážním příslušenstvím a 

  řízením, v případě potřeby i včetně montáže 
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Protipožární teleskopická posuvná vrata 60 m, 80 m, 93 m 

 
 
 

 

Již čtyřikrát se osvědčilo speciální řešení pro protipožární teleskopická posuvná 
vrata ve Španělsku. Protipožární vrata jsou nainstalována na letišti v Madridu a v 
nákupních centech Corte Inglés a Pryca. Vrata se ráno otevřou a na noc zavřou. 
Díky použití vrat se nemusely stavět masivní protipožární stěny, které by ve dne 
omezovaly volnost pohybu. Zákazníci a návštěvníci letiště se mohou neomezené 
pohybovat, žádná stěna jim nebrání v průchodu ani výhledu. 
 
 

Systémy vrat Corte Inglés, 
Santander - vrata 93 m 

 
 

Požadavky zákazníka Protipožární posuvná vrata se otevírají centrálně. Každá strana vrat se skládá až z 
6 teleskopických křídel se šířkou jednoho křídla až 10 m. Celé zavěšení vrat je 
v kolejnici na stropě. Na podlaze je pouze vodicí drážka široká cca 30x30 mm pro 
křídla vrat. Vrata se ráno otevřou a večer zavřou. Ovládání se provádí impulzy. 
Řídicí funkce OTEV/STOP/ZAV. Jako bezpečnostní prvek se připojila kontaktní lišta 
a výstražná siréna pro zavírání vrat. Při aktivaci kontaktní lišty musí vrata zastavit 
na 10 cm. V případě požáru se vrata ihned zavřou (řízení přes ústřednu alarmu). 
Musí se však zajistit, že při aktivaci konstantní lišty se vrata zastaví i při alarmu, 
že se však po uvolnění kontaktní lišty budou samy dále zavírat (nastavitelný čas!). 
 

Řešení Obě strany vrat jsou poháněny vždy jedním pohonem na střídavý proud. 
Přenášení síly probíhá přes řetěz, který je veden ve speciálních držácích, aby se 
eliminovalo prověšení. Teleskopická křídla jsou na každé straně vzájemně 
synchronizovaná. Oba motory jsou řízeny přes PLC s frekvenčním měničem. To 
umožňuje optimální nastavení v souladu s přáním zákazníka na fungování. 
Pozdější požadavky na změny lze bez problémů provést v rámci řízení PLC a tyto 
změny se pak nahrají do řízení. 
 

Protipožární ochrana je jištěna záložním zdrojem napájení. Ve dvou případech 
ho zajistil zákazník. Do obou dalších objektů dodala firma DICTATOR i řízení 
včetně záložního zdroje napájení. 
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Posunování prosklených čel pro větrání / odvádění kouře 
a tepla 

 
 

 

V moderní architektuře existuje mnoho důvodů, kvůli kterým se musí pohybovat s 
prosklenými stěnami. Jako například v galerii Pinakothek der Moderne v 
Mnichově, kde se tyto stěny musí často odsunovat do boku kvůli větrání a 
odvádění kouře, 
 

což ale představuje problém, neboť v těchto případech je zpravidla k dispozici málo 
místa, pohon se musí nainstalovat venku, tzn. že musí být vodotěsný, prosklené 
části a části fasád jsou většinou velmi těžké. Na okna vedle toho může působit větší 
tlak v důsledku foukání větru, ale pohon musí přesto spolehlivě pohybovat s okny. 

Náčrtek principu 
motorizované prosklené 
stěny v galerii Pinakothek  
der Moderne, Mnichov 

2. Úroveň budovy: 
Pohyb okna pomocí 
pohonu (viz popis dole) 

 
  

 
 
 
 
 

Antrieb = Pohon 

Horizontální řez 2. patrem 
(motorizované okno) 

 

 

 

 
1. Úroveň budovy: 
posunování oken rukou 
(pouze kolejnice, vodicí 
kladky atd. firmy 
DICTATOR 
 
Okna se před otevřením 
předsadí dopředu 

 

 

Požadavky zákazníka 
 

V galerii Pinakothek der Moderne v Mnichově se posuvná okna musí otevírat pro 
větrání a v případě kouřového alarmu. Okna o hmotnosti okolo 400 kg se musí 
nejprve vysadit dovnitř budovy a pak se zasunou do boku. Okna jsou dole 
vedena v kolejnici, nahoře je možná pouze jedna vodicí kolejnice. Když jsou okna 
zavřena, musí být zajištěno, že se neotevřou ani při silném větru, neboť je nelze 
mechanicky zablokovat. Když na okna svítí slunce, velice rychle se ohřívají na 
vysoké teploty. 

Řešení Z hlediska techniky pohonu byl úkol vyřešen speciální úpravou našeho pohonu 
DICTAMAT 4000 s tahovou sílou 600 N. Použitý motor byl navržen pro teploty až 
do 120 °C (60 min). Síla se přenášela přes řetěz. Aby se zajistilo, že okno zůstane 
zavřené, použil se elektromagnet. Při otevírání nebo v případě požáru se tento 
magnet automaticky odpojí od řízení pohonu N5. Při výpadku proudu se však 
řízení ze zabudovanou baterií pro záložní napájení postará o napájení magnetu. 
 

Nejtěžší úkol, a to požadovaný pohyb oken, jsme vyřešili pojezdovými a vodicími 
kolejnicemi, vozíky, flexibilně uloženými pojezdovými kladkami s kloubovou 
pákou vyrobenými speciálně pro tento objekt, přičemž některé z nich byly z 
V4a. 

 

 

Okno v zavřené 
pozici 

Pohon 
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Protipožární zvedací/sklápěcí vrata 

 
 
 
 

 

Ve většině případů se jako protipožární vrata používají otočná nebo posuvná vrata. 
Toto řešení ale není ze stavebních důvodů vždy možné. Pokud se instalují speciální 
vrata, pak většinou nelze použít běžné pohony protipožárních dveří a vrat. 
 

Jako v případě posuvných vrata nadměrné velikosti, u kterých si firma DICTATOR 
pomáhá speciálním řešením. 

Protipožární zvedací/sklápěcí 
vrata v garáži budovy 
spolkového úřadu ve Vídni 

 
Umlenkrolle mit Kettenspannung = Vratná kladka s napínáním řetězu 

 Schiene = Kolejnice 
Kette = Řetěz 
 

Laufwagen = Pojezdová kladka 
Kurvenarm = Zakřivené rameno 
 

Požadavky zákazníka Zvedací/sklápěcí vrata jsou z hlediska požární ochrany podstatně těžší než běžná 
garážová vrata. Jejich váha se pohybuje mezi 400 až 700 kg. Vzhledem k těmto 
mechanickým danostem potřebuje pohon na začátku zhruba trojnásobnou sílu, 
aby vrata vůbec uvedl do pohybu. Ve chvíli, kdy se vrata sklápějí, se výrazně 
snižuje potřebná síla. Protizávaží zajišťuje potřebné vyrovnání hmotnosti vrat. 
Při požáru se obvykle vždy otevřená vrata musí zavřít (připojení k EPS!), přičemž 
musí být zajištěna ochrana osob a vozidel pomocí světelné závory resp. kontaktní 
lišty. 
 

Řešení Jako pohon jsme použili DICTAMAT 4000 se speciálním převodem v provedení 
s řetězem, který však problém se zvýšenou potřebou síly na začátku řešil jen z 
menší části. Aby bylo možné použít na vrata na začátku otvírání maximální možnou 
sílu, museli jsme vyvinout speciální konstrukci z vodicí kolejnice, zakřiveného 
ramene, zakřivené a pojezdové kladky. 
 
Jako řídicí jednotku jsme použili řízení N4 s nouzovým napájením a přídavným relé 
- s kontaktem pro připojení k centrále EPS. V případě požáru pohon vrata 
automaticky zavře. K tomu dojde i při současném výpadku proudu díky 
zabudovaným bateriím záložního napájení. Při poplachu se funkce tlačítka OTEV 
na vratech přepne díky relé na funkci nouzového otevření. Tzn. že vrata lze 
krátkodobě otevřít (možnost úniku), ta se však po uplynutí nastaveného času opět 
sami zavřou. Pokud je při zavírání vrat při požáru aktivována kontaktní 
lišta/světelná závora, dveře se zastaví a zůstanou stát. Pokud je světelná závora 
uvolněna, dveře se opět automaticky zavřou po uplynutí nastaveného času. 

 


