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Energooszczędne drzwi 
karuzelowe i okrągłe drzwi 
przesuwne Talos

Komfortowe
Transparentne
Ponadczasowe

Wszechstronne drzwi karuzelowe Talos
Specjalne drzwi karuzelowe dzięki zamkniętej 
konstrukcji zapewniają najlepszą możliwą 
izolację cieplną przy wchodzeniu i wychodze-
niu z budynku. Bez przeciągów, które zwykle 
towarzyszą otwartym drzwiom, obszar 
wewnętrzny w pobliżu drzwi karuzelowych 
może z powodzeniem służyć jako lobby lub 
recepcja. Dzięki możliwemu równoczesnemu 
przechodzeniu ze środka i z zewnątrz osiąga 
się optymalną przepustowość.
Drzwi karuzelowe są dostępne w kilku 
wariantach odpowiadających różnym potrze-
bom klienta – z funkcją drogi ewakuacyjnej, 
z bezpiecznym zamknięciem nocnym lub 
odpowiednią klasą ochrony przed włama-
niem. Przy tym reprezentacyjny obszar 
wejścia zyskuje na atrakcyjności dzięki 
przezroczystemu projektowi.

Efektywne okrągłe drzwi przesuwne Talos
Okrągłe drzwi przesuwne nadają każdemu 
wejściu szczególnego, indywidualnego 
charakteru dzięki dużej swobodzie projekto-
wania. Smukła konstrukcja ze skrzydłami 
przesuwnymi umożliwia wysoką przepusto-
wość.

Przyjazne dla użytkownika
Przemyślane czujniki, zgodnie z aktualnymi 
normami, zapewniają bezpieczne korzystanie 
przez wszystkie grupy użytkowników. Przycisk 
dla osób niepełnosprawnych zmniejsza 
prędkość obrotu napędu, regulator biegu 
służy do ograniczenia prędkości obrotowej 
i chroni przed uderzeniami, ściśnięciem 
i zakleszczeniem.

Bezpieczeństwo
Z uwagi na podwyższy wymóg bezpieczeń-
stwa certyfikowane są także wzmocnione 
wersje zabezpieczone przed włamaniem RC2 
i WK3. Opcje zamknięcie nocne, uzupełniają 
ofertę.
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Zalety drzwi karuzelowych 
i okrągłych drzwi przesuwnych Talos

Różnorodne możliwości dopasowania do wymagań użytkowników i zarządców

Drzwi karuzelowe Talos RDR
• Wysoka izolacja termiczna
• Transparentne instalacje szklane z profilami wzorniczymi
• Opcja z zamknięciem nocnym
• Opcja przycisku dla osób niepełnosprawnych
• Modele z klasą odporności RC2 i WK3
• Czujniki ochronne według DIN EN 16005

Okrągłe drzwi przesuwne Talos CSD
• Wysoka przpustowość
• Rozwiązania przystosowane do dróg ewakuacyjnych
• Transparentne instalacje szklane z profilami wzorniczymi
• Czujniki ochronne według DIN EN 16005

Dostęp bez barier w drzwiach 
karuzelowych dzięki układowi 
bocznych drzwi obrotowych 
skrzydłowych/drzwi 
przesuwnych lub poprzez 
redukcję prędkości obrotowej.
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Dopasowane rozwiązanie 
do każdego rodzaju dostępu

Czteroskrzydłowe drzwi karuzelowe z krzyżakiem T56 dającym 
możliwość złożenia skrzydeł

Drzwi karuzelowe ze szklanym sufitem bez taśmy

Okrągłe drzwi przesuwne z odpowiednimi profilami

Dodatkowe zabezpieczenie dzięki zamknięciu nocnemu oraz lepsza 
izolacja termiczna w stanie zamkniętym
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Drzwi karuzelowe Talos RDR
Przepustowość = od 16 do 28 
  na minutę 
  (w jednym 
  kierunku)
Stopień = 
bezpie-  
czeństwa
Komfort = 

Okrągłe drzwi przesuwne Talos CSD
Przepustowość = powyżej 40 
  na minutę 
  (w jednym 
  kierunku)
Stopień =  
bezpie-  
czeństwa
Komfort = 

Stylowe wejście do:

• hoteli
• budynków biurowych 

i administracyjnych
• centrów handlowych
• lotnisk
• dworców
• szpitali
• banków i instytucji 

finansowych
• muzeów
• sal koncertowych
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Drzwi karuzelowe Talos

Instalacje standardowe RDR-E01 RDR-C01

Wskazówka Rozszerzony zakres opcji w stosunku do RDR-E01.
Budowa Średnica zewnętrzna 2100–3700 2100–3700
 Szerokość wejścia i 
 drogi ewakuacyjnej

Patrz Tabela wymiarów, strona 11 Patrz Tabela wymiarów, strona 11

 Wysokość całkowita 2300 2300
 Wysokość przejścia 2100 2100
 Górna część korpusu 200 200
 Liczba skrzydeł 4 4 
 Takt obrotu 180° 180° 
Korpus Części boczne Z wypełnieniem szklanym VSG 8, alterna-

tywnie okładzina metalowa.
Z wypełnieniem szklanym VSG 8, alterna-
tywnie okładzina metalowa.

 Granica termiczna Na poziomie elewacji. Na poziomie elewacji.
 Górna osłona/sufit Bez osłony pyłoszczelnej z blachy aluminio-

wej, surowej.
Bez osłony pyłoszczelnej z blachy aluminio-
wej, surowej.

 Klapy konserwacyjne Dwie klapy konserwacyjne na dolnej blasze 
sufitowej (w opcji BV zewnętrzna klapa kon-
serwacyjna zamykana przez półcylinder pro-
filowy na miejscu montażu).

Dwie klapy konserwacyjne na dolnej blasze 
sufitowej (w opcji BV zewnętrzna klapa kon-
serwacyjna zamykana przez półcylinder pro-
filowy na miejscu montażu).

Krzyżak skrzydła drzwiowego Z ciągłymi profilami z lekkiego metalu T40. Z ciągłymi profilami z lekkiego metalu T40.
Szkło bezpieczne 
ESG

Szkło bezpieczne 
ESG

Ze szczotkami uszczelniającymi. Ze szczotkami uszczelniającymi.
Uchwyty pałąkowe czarne. Uchwyty pałąkowe czarne.
Zamek z ryglem, przygotowany do PZ na miej-
scu montażu.

Zamek z ryglem, przygotowany do PZ na miej-
scu montażu.

Widoczne powierzchnie Malowane proszkowo w odcieniu RAL. Malowane proszkowo w odcieniu RAL.
Funkcje Ręcznie swobodnie obracane, lekka praca Ręcznie swobodnie obracane, lekka praca
Instalacja Na gotowej podłodze (FFB). Na gotowej podłodze (FFB).

Wszystkie wymiary w mm

oficjalny członek
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Drzwi karuzelowe Talos

Instalacje standardowe RDR-C03 RDR-S01 RDR-C02

Wskazówka Z funkcją drogi ewakuacyjnej, sterowane przez wyłącznik awaryjny 
na wewnętrznym słupku narożnym.

Budowa Średnica zewnętrzna 2100–3700 2100–3300 (3700 tylko z T40) 3920–4920
 Szerokość wejścia lub drogi ewakuacyjnej Patrz Tabela wymiarów, strona 11 Patrz Tabela wymiarów, strona 11 Patrz Tabela wymiarów, strona 11
 Wysokość całkowita 2300 2230 2400
 Wysokość przejścia 2100 2100 2200
 Górna część korpusu 200 130 200
 Liczba skrzydeł 4 4 4
 Takt obrotu 180° 180° 180° 

Korpus Części boczne Z wypełnieniem szklanym VSG 8, alternatywnie okładzina 
metalowa. Z wypełnieniem szklanym VSG 8. Z wypełnieniem szklanym VSG 8, alternatywnie okładzina 

metalowa.
 Granica termiczna Na poziomie elewacji. Na poziomie elewacji. Na poziomie elewacji.
 Listwy bezpieczeństwa Przy przeciwnych krawędziach zamykających. Przy przeciwnych krawędziach zamykających.
 Górna osłona/sufit Bez osłony pyłoszczelnej z blachy aluminiowej, surowej. Sufit szklany z 2 segmentów VSG. Bez osłony pyłoszczelnej z blachy aluminiowej, surowej.
 Klapy konserwacyjne Dwie klapy konserwacyjne na dolnej blasze sufitowej (w opcji BV 

zewnętrzna klapa konserwacyjna zamykana przez półcylinder 
profilowy na miejscu montażu).

Na dolnej blasze sufitowej.

Krzyżak skrzydła drzwiowego Z ciągłymi profilami z lekkiego metalu T56. Z ciągłymi profilami z lekkiego metalu T25 (Ø 3700 T40). Z ciągłymi profilami z lekkiego metalu T56.
Szkło bezpieczne ESG, z symbolami Break Out do naklejenia 
na skrzydła drzwiowe.

Szkło bezpieczne 
ESG

Szkło bezpieczne 
ESG

Ze szczotkami uszczelniającymi. Ze szczotkami uszczelniającymi. Ze szczotkami uszczelniającymi.
Uchwyty pałąkowe czarne. Uchwyty pałąkowe czarne. Bez uchwytów.

 Listwy bezpieczeństwa Poziomo i pionowo przy skrzydłach drzwiowych. Poziomo i pionowo przy skrzydłach drzwiowych.
Dwa zamki drążkowe do ryglowania krzyżaka skrzydła drzwiowego 
do góry i dołu.

Zamek ryglowy, przygotowany do PZ na miejscu montażu 
(zamykany do dołu).

Dwa zamki drążkowe przygotowane do cylindra profilowego 
na miejscu montażu.

Widoczne powierzchnie Malowane proszkowo w odcieniu RAL. Malowane proszkowo w odcieniu RAL. Malowane proszkowo w odcieniu RAL.

Funkcje Pełen automat K8-SA1 z OPL 01 i modułem drogi ewakuacyjnej 
KGB. Ręcznie swobodnie obracane, lekka praca Komfortowy serwonapęd SA3 z OPL 03.

Zwalnianie przez czujniki podczerwieni. Zwalnianie przez czujniki podczerwieni. Dwa czujniki wstępne 
zintegrowane w blasze sufitowej.

Przyciski zmiany kierunku w segmentach przejściowych. Przyciski zmiany kierunku w segmentach przejściowych.
Dwa przyciski Ø 20 dla osób z ograniczoną mobilnością. Dwa przyciski Ø 20 dla osób z ograniczoną mobilnością.
Dwa wyłączniki awaryjne. Dwa wyłączniki awaryjne.

Elektryka Sterownik zintegrowany w ramach instalacji. Sterownik zintegrowany w ramach instalacji.
Zasilanie elektryczne 230 V AC, 50 Hz. Zasilanie elektryczne 230 V AC, 50 Hz.

Instalacja Na gotowej podłodze (FFB). Na gotowej podłodze (FFB). Na gotowej podłodze (FFB).

Wszystkie wymiary w mm
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Instalacje standardowe RDR-C03 RDR-S01 RDR-C02

Wskazówka Z funkcją drogi ewakuacyjnej, sterowane przez wyłącznik awaryjny 
na wewnętrznym słupku narożnym.

Budowa Średnica zewnętrzna 2100–3700 2100–3300 (3700 tylko z T40) 3920–4920
 Szerokość wejścia lub drogi ewakuacyjnej Patrz Tabela wymiarów, strona 11 Patrz Tabela wymiarów, strona 11 Patrz Tabela wymiarów, strona 11
 Wysokość całkowita 2300 2230 2400
 Wysokość przejścia 2100 2100 2200
 Górna część korpusu 200 130 200
 Liczba skrzydeł 4 4 4
 Takt obrotu 180° 180° 180° 

Korpus Części boczne Z wypełnieniem szklanym VSG 8, alternatywnie okładzina 
metalowa. Z wypełnieniem szklanym VSG 8. Z wypełnieniem szklanym VSG 8, alternatywnie okładzina 

metalowa.
 Granica termiczna Na poziomie elewacji. Na poziomie elewacji. Na poziomie elewacji.
 Listwy bezpieczeństwa Przy przeciwnych krawędziach zamykających. Przy przeciwnych krawędziach zamykających.
 Górna osłona/sufit Bez osłony pyłoszczelnej z blachy aluminiowej, surowej. Sufit szklany z 2 segmentów VSG. Bez osłony pyłoszczelnej z blachy aluminiowej, surowej.
 Klapy konserwacyjne Dwie klapy konserwacyjne na dolnej blasze sufitowej (w opcji BV 

zewnętrzna klapa konserwacyjna zamykana przez półcylinder 
profilowy na miejscu montażu).

Na dolnej blasze sufitowej.

Krzyżak skrzydła drzwiowego Z ciągłymi profilami z lekkiego metalu T56. Z ciągłymi profilami z lekkiego metalu T25 (Ø 3700 T40). Z ciągłymi profilami z lekkiego metalu T56.
Szkło bezpieczne ESG, z symbolami Break Out do naklejenia 
na skrzydła drzwiowe.

Szkło bezpieczne 
ESG

Szkło bezpieczne 
ESG

Ze szczotkami uszczelniającymi. Ze szczotkami uszczelniającymi. Ze szczotkami uszczelniającymi.
Uchwyty pałąkowe czarne. Uchwyty pałąkowe czarne. Bez uchwytów.

 Listwy bezpieczeństwa Poziomo i pionowo przy skrzydłach drzwiowych. Poziomo i pionowo przy skrzydłach drzwiowych.
Dwa zamki drążkowe do ryglowania krzyżaka skrzydła drzwiowego 
do góry i dołu.

Zamek ryglowy, przygotowany do PZ na miejscu montażu 
(zamykany do dołu).

Dwa zamki drążkowe przygotowane do cylindra profilowego 
na miejscu montażu.

Widoczne powierzchnie Malowane proszkowo w odcieniu RAL. Malowane proszkowo w odcieniu RAL. Malowane proszkowo w odcieniu RAL.

Funkcje Pełen automat K8-SA1 z OPL 01 i modułem drogi ewakuacyjnej 
KGB. Ręcznie swobodnie obracane, lekka praca Komfortowy serwonapęd SA3 z OPL 03.

Zwalnianie przez czujniki podczerwieni. Zwalnianie przez czujniki podczerwieni. Dwa czujniki wstępne 
zintegrowane w blasze sufitowej.

Przyciski zmiany kierunku w segmentach przejściowych. Przyciski zmiany kierunku w segmentach przejściowych.
Dwa przyciski Ø 20 dla osób z ograniczoną mobilnością. Dwa przyciski Ø 20 dla osób z ograniczoną mobilnością.
Dwa wyłączniki awaryjne. Dwa wyłączniki awaryjne.

Elektryka Sterownik zintegrowany w ramach instalacji. Sterownik zintegrowany w ramach instalacji.
Zasilanie elektryczne 230 V AC, 50 Hz. Zasilanie elektryczne 230 V AC, 50 Hz.

Instalacja Na gotowej podłodze (FFB). Na gotowej podłodze (FFB). Na gotowej podłodze (FFB).

Wszystkie wymiary w mm
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Okrągłe drzwi przesuwne Talos

Instalacje standardowe CSD-C01 CSD-C02

Budowa Średnica zewnętrzna 2000–4100 2000–4100
  Szerokość wejścia lub drogi 

ewakuacyjnej
Patrz Tabela wymiarów, strona 11 Patrz Tabela wymiarów, strona 11

 Wysokość całkowita 2300 2300
 Wysokość przejścia 2100 2100
 Górna część korpusu 200 200
Korpus Części boczne Z wypełnieniem szklanym VSG 8, alterna-

tywnie okładzina metalowa.
Z wypełnieniem szklanym VSG 8, alterna-
tywnie okładzina metalowa.

 Granica termiczna Na poziomie elewacji. Na poziomie elewacji.
 Górna osłona/sufit Osłona z blachy aluminiowej surowej, py-

łoszczelnej.
Osłona z blachy aluminiowej surowej, py-
łoszczelnej.

 Klapy konserwacyjne Blachy sufitowe zdejmowane. Blachy sufitowe zdejmowane.
Skrzydło przesuwne Z ciągłymi profilami z lekkiego metalu. Z ciągłymi profilami z lekkiego metalu,

Wypełnienie szklane VSG 8. Wypełnienie szklane VSG 8.
Zewn. i wewn. dwuskrzydłowe. Dwuskrzydłowe.

Widoczne powierzchnie Malowane proszkowo w odcieniu RAL. Malowane proszkowo w odcieniu RAL.
Funkcje 2 napędy ze sterowaniem i 6 czujnikami 

ruchu na podczerwień do automatyczne-
go otwierania w górnym korpusie.

1 napęd ze sterowaniem w górnym korpu-
sie i 3 czujnikami ruchu na podczerwień.

Instalacja Na podłogach surowych RFB, Wymiar X = 
60–79.

Na podłogach surowych RFB, Wymiar X = 
60–79.

Wszystkie wymiary w mm
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Tabele wymiarowe

RDR-E01/RDR-C01 Ø Zewn. Ø Wewn. Szerokość wejścia

2100 2000 1332
2200/2300 2100/2200 1402/1474
2400/2500 2300/2400 1544/1615
2600/2700 2500/2600 1685/1756
2800/2900 2700/2800 1826/1897
3000/3100 2900/3000 1968/2039
3200/3300 3100/3200 2109/2180
3400/3500 3300/3400 2251/2322
3600/3700 3500/3600 2392/2463

RDR-C03 Ø Zewn. Ø Wewn. Szerokość wejścia Szerokość drogi 
ewakuacyjnej

2100 2000 1300 925
2200/2300 2100/2200 1370/1440 975/1025
2400/2500 2300/2400 1510/1580 1075/1125
2600/2700 2500/2600 1650/1720 1175/1225
2800/2900 2700/2800 1790/1860 1275/1325
3000/3100 2900/3000 1930/2000 1375/1425
3200/3300 3100/3200 2070/2140 1475/1525
3400/3500 3300/3400 2210/2280 1575/1625
3600/3700 3500/3600 2350/2420 1675/1725

RDR-S01 Ø Zewn. Ø Wewn. Szerokość wejścia
2100 2000 1332
2300 2200 1474
2500 2400 1615
2700 2600 1756
2900 2800 1897
3100 3000 2039
3300 3200 2180
3700 3600 2463

RDR-C02 Ø Zewn. Ø Wewn. Szerokość wejścia Szerokość drogi 
ewakuacyjnej

3920 3800 2557 1825
4120 4000 2698 1925
4320 4200 2839 2025
4520 4400 2981 2125
4720 4600 3122 2225
4920 4800 3264 2325

CSD-C01 Ø Zewn. Ø Wewn. Szerokość wejścia
2000 1900 1140
2100 2000 1210 
2300 2200 1340 
2500 2400 1470 
2700 2600 1600 
2900 2800 1725 
3100 3000 1855 
3300 3200 1980 
3500 (dualne) 3400 2110 
3700 (dualne) 3600 2240 
3900 (dualne) 3800 2370 
4100 (dualne) 4000 2500 

CSD-C02 Ø Zewn. Ø Wewn. Szerokość wejścia
2000 1900 1140 
2100 2000 1210 
2300 2200 1340 
2500 2400 1470 
2700 2600 1600 
2900 2800 1725 
3100 3000 1855 
3300 3200 1980 
3500 (dualne) 3400 2110 
3700 (dualne) 3600 2240 
3900 (dualne) 3800 2370 
4100 (dualne) 4000 2500 
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Opcje
(zależne od instalacji i agregatu)

Budowa RD
R-

E0
1

RD
R-

C0
1

RD
R-

C0
3

RD
R-

S0
1

RD
R-

C0
2

Zwiększenie wysokości przejścia • • • • •
Zwiększenie górnej części korpusu • • • •
Sufit szklany bez ramy (z częściami bocznymi VSG 12). •
Wanienka na wodę lub osłona wodoszczelna zewnętrznej połowy korpusu z lekkiego metalu. • • • •
Izolacja górnej części korpusu z zewnątrz. • • • •
Klasa oporności RC2. • • •
Klasa oporności WK3. •
Różne zamknięcia nocne. • • • • •
Silnik zamknięcia nocnego. • • •
Nadzorowanie zamknięcia nocnego, komunikat stanu zamknięte lub zamknięte i zaryglowane. • • • • •
Krzyżak skrzydła drzwiowego, trójskrzydłowy (120°). • • • • •
Krzyżak skrzydła drzwiowego T40, VSG w P4A. • • •
T25 lub T40 składane, każde skrzydło składane ręcznie, w tym zamek z ryglem i oddzielne styki do przenoszenia sygnałów, do maks. 
średnicy zewnętrznej 3000. • • •

Uchwyt ze stali nierdzewnej poziomy lub pionowy, montowany na skrzydle drzwiowym. • • •
Nadzorowanie ryglowania skrzydła drzwiowego do góry (oprócz -S01) lub do dołu. • • • •
Element podłogowy, pierścień podłogowy ze stali nierdzewnej do wstępnego montażu. • • • • •
Mocowanie napędu we wnęce podłogowej lub pod podłogą. • •
Wanienka ze stali nierdzewnej dla pierścienia podłogowego w połowie zewnętrznej (do odwodnienia). • • • •
Szyna zaciskowa do mocowania folii uszczelniającej na miejscu od wymiaru X = 150. • • • • •
Wkładka ze stali nierdzewnej, ew. perforowana, do układania wykładziny podłogowej. • • • • •
Blacha nastawcza ze stali nierdzewnej do elementu podłogowego. • • • • •
Maty pasowe lub wykładzina gumowa czarna ew. ze strzałką lub wykładzina podłogowa jako strefa czystego przechodzenia. • • • • •
Widoczne powierzchnie
Stal nierdzewna AISI 304 mat lub polerowana S8. • • • • •
E6 kolorowe anodowane. • • • • •
Funkcje
Regulator biegu do ograniczenia prędkości obrotowej (rekomendowany). • • •
SA1 Komfortowy serwonapęd obraca krzyżak skrzydła drzwiowego z prędkością przechodzenia (zwalnianie przez dotknięcie ręką) 
z elektrycznym zestawem przesyłowym, poziomymi i pionowymi listwami bezpieczeństwa, przełącznikiem kluczykowym 
do odłączania instalacji, przyciskiem uwalniania (przyciskiem zmiany kierunku) dwoma wyłącznikami awaryjnymi i dwoma 
przyciskami dla niepełnosprawnych Ø 20, opcjonalnie z OPL 01.

• • •

Stopień wykończenia SA1. • • • •
Ryglowanie w zależności od potrzeb BV1. • • • •
Serwonapęd SA2, napęd pozycjonowania wprowadza ręcznie obracany krzyżak skrzydła drzwiowego w położenie podstawowe; 
z przełącznikami kluczykowymi do zwalniania instalacji, listwami chroniącymi palce na dole, na skrzydłach drzwiowych i dwoma 
wyłącznikami awaryjnymi, opcjonalnie z OPL 02 i ryglowaniem w zależności od potrzeb BV2.

• • •

Funkcja dostępu dziennego/nocnego, w tym przełącznik kluczykowy do sterowania (wymagane ryglowanie w razie potrzeby). • • • •
Otwór transportowy. •
Elektryka
Czujnik ruchu na podczerwień (nie w C02, w C03 standard) lub czujnik ruchu radarowy do automatycznego zwalniania. • • • • •
Przycisk dla osób niepełnosprawnych 70 x 70 na konsoli 4 z symbolem wózka inwalidzkiego, alternatywny dla przycisków dla 
niepełnosprawnych SA1. • • • • •

Różne konsole. • • • • •
Przyciski lub przełączniki kluczykowe. • • • • 

Jednostki obsługowe. • • • •
Przełącznik zatrzymania awaryjnego z osłoną plombującą 
w miejscu występujących przełączników zatrzymania awaryjnego. • • • • •

Czujniki wstępne montowane przy ciężkich krzyżakach skrzydeł 
drzwiowych z myślą o grupach osób wymagających szczególnej ochrony. • • • • 

Listwy czujnikowe do automatycznej redukcji prędkości obrotowej, 
gdy osoba zostanie zarejestrowana przez czujniki. • • • • •

Oświetlenie LED 2, 3, 4 szt. • • •
Oświetlenie LED 3, 4, 6, 8, 9, 12 szt. •

Wszystkie wymiary w mm       = Standardowy  Element bezpieczeństwa 
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Zwiększenie wysokości przejścia • •
Zwiększenie górnej części korpusu • •
Izolacja górnej części korpusu, zewn. • •
Wanienka na wodę lub osłona wodoszczelna zewnętrznej połowy korpusu z lekkiego metalu. • •
Oszklenie P4A, oszklenie odporne na przebicie, do korpusu i skrzydła drzwiowego. • •
Taśma grzejna z termostatem (tylko zewn.) w zakresie szyn podłogowych. • •
Kurtyna powietrzna. • •
Element podłogowy, pierścień podłogowy ze stali nierdzewnej do wstępnego montażu. • •
Wanienka ze stali nierdzewnej dla pierścienia podłogowego w połowie zewnętrznej (do odwodnienia). • •
Wkładka ze stali nierdzewnej, ew. perforowana, do układania wykładziny podłogowej. • •
Blacha nastawcza ze stali nierdzewnej do elementu podłogowego. • •
Szyna zaciskowa do mocowania folii uszczelniającej na miejscu od wymiaru X = 150. • •
Wykładzina podłogowa, pasek czysty, antracyt (ryps). • •
Wykładzina dywanowa jako strefa czystego przejścia. • •
Widoczne powierzchnie
Stal nierdzewna AISI 304 mat lub polerowana S8. • •
E6 kolorowe anodowane. • •
Korpus szklany lub metalowy i skrzydło drzwiowe malowane proszkowo na specjalny odcień. • •
Funkcje
Wyposażenie dla napędu dualnego. • •
Funkcja drogi ewakuacyjnej z napędem dualnym. • •
Elektryka
Zestaw baterii do pary skrzydeł drzwiowych wewn. •
Radarowy czujnik ruchu do automatycznego zwalniania. • •
Różne konsole. • •
Przyciski lub przełączniki kluczykowe. • •

Kurtyna świetlna na promieniu wewnętrznym drzwi do zabezpieczenia zakresu przejścia
(niezbędna w przypadku osób wymagających szczególnej ochrony). • •

Wyłącznik awaryjny do montażu na słupku środkowym lub do montażu na miejscu
w zakresie drzwi okrągłych przesuwnych dla napędu lub napędu redundantnego. • •

Oświetlenie LED 2, 3, 4, 6, 8 szt. • •

Element bezpieczeństwa

Konsola 1
z tworzywa sztucznego 
w RAL 9006, 
np. do czytników 
bezdotykowych

Konsola 4
ze stali nierdzewnej 
matowej, 
szlifowanej.

Konsola 5
ze stali nierdzewnej 
matowej, 
szlifowanej.

Przełącznik 
zatrzymania 
awaryjnego

OPL 01
OPL 02
OPL 03

Szerokość 94 mm
Wysokość 94 mm
Głębokość 65 mm

Szerokość 118 mm
Wysokość 93 mm
Głębokość 60 mm

Szerokość 118 mm
Wysokość 164 mm
Głębokość 60 mm
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Drzwi karuzelowe

Krzyżak skrzydła drzwiowego T25 – 
120°
Średnica zewnętrzna:
Ø 2100 do Ø 3300
1. Oszklenie ESG
2. Listwa bezpieczeństwa
3. Szczotka uszczelniająca
4. Listwa bezpieczeństwa (w SA1)
5. Listwa chroniąca palce
 (w SA2, N0 i N0-LR)
Krzyżak skrzydła drzwiowego bez 
kolumny środkowej.
Głębokość profilu 25 mm.

Krzyżak skrzydła drzwiowego T25 – 
180°
Średnica zewnętrzna:
Ø 2100 do Ø 3300
1. Oszklenie ESG
2. Listwa bezpieczeństwa
3. Szczotka uszczelniająca
4. Listwa bezpieczeństwa
5. Listwa chroniąca palce
 (w SA2, N0 und N0-LR)
Krzyżak skrzydła drzwiowego bez 
kolumny środkowej.
Głębokość profilu 25 mm.

Krzyżak skrzydła drzwiowego T40 – 
120°
Średnica zewnętrzna:
Ø 2100 do Ø 3700
1. Oszklenie ESG
2. Listwa bezpieczeństwa
3. Szczotka uszczelniająca
4. Listwa bezpieczeństwa (w SA1)
5. Listwa chroniąca palce
 (w SA2, N0 und N0-LR)
Krzyżak skrzydła drzwiowego z kolum-
ną środkową.
Głębokość profilu 40 mm.

Krzyżak skrzydła drzwiowego T40 – 
180°
Średnica zewnętrzna:
Ø 2100 do Ø 3700
1. Oszklenie ESG
2. Listwa bezpieczeństwa
3. Szczotka uszczelniająca
4. Listwa bezpieczeństwa (w SA1)
5. Listwa chroniąca palce
 (w SA2, N0 und N0-LR)
Krzyżak skrzydła drzwiowego z kolum-
ną środkową.
Głębokość profilu 40 mm.

Wszystkie wymiary w mm
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Krzyżak skrzydła drzwiowego T56– 120°
– Droga ewakuacyjna
Średnica zewnętrzna:
Ø 2100 do Ø 3700
1. Oszklenie ESG
2. Listwa bezpieczeństwa
3. Szczotka uszczelniająca
4. Listwa bezpieczeństwa
5. Listwa chroniąca palce
Krzyżak skrzydła drzwiowego z kolumną 
środkową i funkcją drogi ewakuacyjnej. Głę-
bokość profilu 56 mm.

Krzyżak skrzydła drzwiowego T56– 180°
– Droga ewakuacyjna
Średnica zewnętrzna:
Ø 2100 do Ø 3700
1. Oszklenie ESG
2. Listwa bezpieczeństwa
3. Szczotka uszczelniająca
4. Listwa bezpieczeństwa
5. Listwa chroniąca palce
Krzyżak skrzydła drzwiowego z kolumną 
środkową i funkcją drogi ewakuacyjnej. Głę-
bokość profilu 56 mm.

Krzyżak skrzydła drzwiowego T56– 120°
– Droga ewakuacyjna
Średnica zewnętrzna:
Ø 3920 do Ø 4920
1. Oszklenie ESG
2. Listwa bezpieczeństwa
3. Szczotka uszczelniająca
4. Listwa bezpieczeństwa
5. Listwa chroniąca palce
Krzyżak skrzydła drzwiowego z kolumną 
środkową i funkcją drogi ewakuacyjnej. Głę-
bokość profilu 56 mm.

Krzyżak skrzydła drzwiowego T56– 180°
– Droga ewakuacyjna
Średnica zewnętrzna:
Ø 3920 do Ø 4920
1. Oszklenie ESG
2. Listwa bezpieczeństwa
3. Szczotka uszczelniająca
4. Listwa bezpieczeństwa
5. Listwa chroniąca palce
Krzyżak skrzydła drzwiowego z kolumną 
środkową i funkcją drogi ewakuacyjnej. Głę-
bokość profilu 56 mm.

Wszystkie wymiary w mm
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Element podłogowy bez blachy nastawczej 
ze stali nierdzewnej do uszczelnienia

Element podłogowy ze skrzynką napędową 
do rowu podłogowego, od wymiaru X = 150

Wycięcie, element podłogowy z folią uszczel-
niającą na promieniu zewnętrznym, od 
wymiaru X = 150
1.  Folia uszczelniająca 300 mm, samoprzylep-

na, lub folia w miejscu montażu
2. Kąt mocowania, stal nierdzewna
3. Ciągły pierścień ze stali nierdzewnej 25 mm
4.  Szyna zaciskowa ze sworzniem spawa-

nym M8
5. Blacha nastawcza
X: Głębokość montażu OK FFB do OK RFB

Wycięcie, element podłogowy z folią uszczel-
niającą na osi elewacji
1.  Folia uszczelniająca 300 mm (samoklejąca) 

lub folia na miejscu
2. Kąt mocowania, stal nierdzewna
3.  Zastrzał łączący i podkładkowy, stal nie-

rdzewna
4. Mocowanie podpory podłogowej
5. Blacha nastawcza
X: Głębokość montażu OK FFB do OK RFB

Wszystkie wymiary w mm

Elementy podłogowe do drzwi 
karuzelowych
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Skrzynka napędowa do rowu podłogowego, 
od wymiaru X = 350

Wkładka blaszana ze stali nierdzewnej do 
elementu podłogowego

Wkładka blaszana do elementu podłogowego 
– perforowana (do odwodnienia)

Element podłogowy z wanienką

Wszystkie wymiary w mm
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Warianty korpusów dla drzwi 
karuzelowych

Korpus z elementem podłogowym

Korpus z osłoną wodoszczelną

Wszystkie wymiary w mm

Korpus z osłoną pyłoszczelną

Korpus z wanienką na wodę i wylotem
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Korpus z zamknięciem nocnym Korpus – sufit szklany z ramą

Korpus – sufit szklany z uchwytem punktowym Korpus – sufit szklany bez ramy

przy montażu RDR-S01 na osi elewacji rekomendujemy dodatkową ochronę przed czynnikami atmosferycznymi poprzez 
zadaszenie z odpowiednim spadkiem

Wszystkie wymiary w mm
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Typy podłączeń drzwi karuzelowych

Wszystkie wymiary w mm

Przykład dla podłączenia ściennego 200 bocznegoPrzykład dla podłączenia ściennego 200 górnego

Napęd podpodłogowy



21

Rysunki ustawienia

Wszystkie wymiary w mm

na przykładzie Talos RDR- E01 (takt obrotu 180°), z drzwiami drogi ewakuacyjnej według DIN EN 179

Griff Uchwyt

FFB FFB

Durchgangshöhe 
DH

Wysokość przejścia 
DH

Gesamthöhe GH Wysokość całkowita 
GH

System-∅ ∅system

Außen-∅ ∅zewnętrzny

Außen Z zewnątrz
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Rysunki ustawienia

Wszystkie wymiary w mm

na przykładzie Talos RDR-E01 (takt obrotu 120°), z zamknięciem nocnym 
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na przykładzie Talos CSD-C01 z przyłączem ściennym na elewacji na miejscu 

Kabelzuleitung Przewód doprowadzający

Griff Uchwyt

FFB FFB

Durchgangshöhe DH Wysokość przejścia DH

Gesamthöhe GH Wysokość całkowita GH

Innen Wewn.

System-∅ ∅system

Außen-∅ ∅zewnętrzny

Außen Zewn.

Ansicht: Türflügel geschlossen Widok: Skrzydło drzwiowe 
zamknięte

RFB RFB

Einbautiefe Głębokość montażu

Maß X Wymiar X

Öffnungswinkel Kąt otwarcia

DB ca. 9999 DB ok. 9999
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