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Автоматични врати и турникети (ENS)

Автоматични врати
Автоматични плъзгащи

Специални врати:

врати:

врати:
1.

ST/FST

1.

BST/F-BST

2.

TST/FTST

2.

RST

3.

SST

3.

SST

4.

CS 80 Magneo

Кръгли (въртящи) врати:

5.

Оператори за авт.врати

1.

KTV

2.

KTC

3.

Talos RDR

Оператор за пивотни врати
ED 100/ ED 250

Оператори за пивотни

Кръгла (въртяща) врата
KTV Atrium

1. ED 100/250

Плъзгаща врата
ES 200 Flex Green

Автоматични врати
Автоматични плъзгащи / Телескопични плъзгащи врати
•

Универсално приложение, способност за удовлетворяване на разнообразни
изисквания

•

Комфортна функционалност с широк спектър от оператори: ES 200 Easy, ES 200
and ES 200-2D

•

Тихи, надеждни, технологични и безопасни

•

Всички видове врати са проектирани с възможност да
отговорят на изискванията наредбите за аварийни
изходи и пътища за евакуация

•

Производство по индивидуали размери и изисквания

•

Лесни за монтаж и употреба

Автоматични врати
SST Flex
Плъзгащи врати с антипаник функция (отваряеми крила)
•

Работи като стандартна плъзгаща врата с нормален светъл отвор, при
отваряне напред по посоката на евакуация открива пълната широчина

•

Изпълнява всички приложения и изисквания на наредбите за евакуационни
пътища

•

Класическо решение за аварийни изходи и пътища на евакуация, лесно се
адаптира към индивидуалните изисквания

•

Икономично и надеждно решение, благодарение на стандартните компоненти

•

Включва комбинирано електромеханично заключване

•

Приложими за външни или вътрешни врати на обществени сгради, търговски
обекти, хотели, болници, шоуруми и др.

Автоматични врати
dormakaba BST
dormakaba специална линия на извитите плъзгащи
врати придава на входните зони на сгради
привлекателност и индивидуална атмосфера.
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•

Светъл отвор на преминаване от 1000мм до
2500мм

•

Системата е направена от тънки профили за
създаване
на
максимална
гъвкавост
и
осигуряване на привлекателен облик

•

Максимално удобство за потребителя

•

Изключително
надеждно
микропроцесорно
управление за гладко движение на врати

•

Възможност за интегриране компоненти за
видеонаблюдение в зоната за преминаване

•

Приложими за хотели, болници, летища, офис
сгради и др.

MAGNEO CS 80, иновативният магнитен оператор
Уникалното поведение на оператора и изключителното удобство
за ползватели отличават автоматичните вътрешни плъзгащи
врати CS 80 MAGNEO.
CS 80 MAGNEO е модулна система, която се състои от
комплект врати, свързващи елементи, CS 80 MAGNEO оператор
и аксесоари.
•

За стъклени и дървени врати с тегло от 20 до 80кг

•

Регулируема скорост на затваряне от 0,2 до 0,6 м/с

•

Нискоенергиен режим (DIN 18650, ANSI)

•

Допълнителни сензори за безопасност

•

Възможност за монтаж на стена, в стена и на стъкло

•

Лесен монтаж и пускане в експлоатация

•

Проходен отвор: 875мм; 1000мм; 1125мм

Модулната система е тествана за минималната
продължителност на работа от 1 милион цикъла и е
одобрена за приложение на пътища за евакуация и
евакуационни изходи съгласно DIN 18650 / EN 16005.

Кръгли врати
dormakaba KTV-3/4
Кръглите врати KTV съчетават в себе си елегантност и
функционалност. Системите се предлагат с различни параметри
съгласно условия на клиента. Кръглите врати KTV също
защитават от външен шум, прах и замърсявания, подобряват
пропускателната способност, енергиен баланс на сграда и
намаляват топлинни загуби.
•

3- или 4- крила врата

•

С ръчно задвижване (KTV/M), автоматично позициониране
(KTV/P), Servomatic (KTV/S) или напълно автоматична
система (KTV/A)

•

Възможност за антипаник вариант със сгъваеми крила

•

По желание – допълнителни плъзгащи врати за нощно
затваряне (night shields), въздушна завеса и механично
заключване

•

Вътрешен диаметър 2000 – 3800мм

•

Височина на преминаване 2100 – 4000мм

•

Широчина на преминаване 1364 – 2637мм

•

Височина на тавана (канапето) от 100мм

Кръгли врати
dormakaba Atrium
Кръглите врати KTV ATRIUM са идеални за монтаж в сгради,
където се изисква функционален контрол съчетан, с елегантна
естетика. Системите се изработват по изисквания на клиента с
инженерна прецизност и високо качество.
•

3- или 4- крила врата

•

Изработена изцяло от стъкло

•

С ръчно задвиждане (KTV/M), (по желание с автоматично
позициониране (KTV/P) или Servomatic система (KTV/S))

•

По желание - допълнителни плъзгащи врати за нощно
затваряне (night shields)

•

Може да се използва ламинирано стъкло (LSG)

•

Вътрешен диаметър 2000 – 2800мм

•

Широчина на преминаване 1365 – 1931мм

•

Височина на преминаване до 3000мм

Кръгли врати
KTC-2
Кръглите врати KTC-2 предлагат изобилие от възможности за
архитектурно творчество. Системата осигурява висока
пропускателна способност и удобства на ново ниво. Кръглите
врати KTC-2 превръщат входа на всяка сграда в престижна
врата.
•

2-крила врата

•

Вътрешен диаметър 3600 – 5400мм

•

Височина на преминаване до 3000мм

•

Широчина на преминаване през кръгла врата 1946 – 2546мм

•

Височина на тавана (канапето) от 300мм

•

Автоматична плъзгаща врата ST FLEX може да бъде
интегрирана в кръгла врата KTC – 2 за по-голямо удобство
на клиенти и да се използва като авариен изход

•

Широчина на преминаване през плъзгаща врата 1618 2518мм

•

Оптимизира енергиен баланс на сграда

•

Ефективна защита от шум, прах и замърсяване

*dormakaba също предлага кръгли врати KTC-3/KTC-4

Кръгли врати
Talos RDR
С голямата си гъвкавост в дизайна, кръклите врати Talos
придават на всеки вход специална и индивидуална
визия.
•

Енергийно ефективни

•

Съвременен дизайн с изтънчени профили

•

Решение, подходящо за евакуационни пътища

•

Персоналната безопасност е осигурена в съотвествие
с DIN 18650/EN 16005, модели с устойчивост към
разбиване WK3 и RC2

•

Вътрешен диаметър 2000 – 4800мм

•

Височина на преминаване 2100мм

•

Широчина на преминаване 1334 – 3264мм

•

По желание допълнителни крила за нощно
затваряне, бутон за временно намаляване на
скоростта на вратата с цел преминаване на хора в
неравностойно положение

Автоматични врати
ED 100/250 Оператори за пивотни врати
Комфортни, надеждни, мощни и изключително тихи
оператори за автоматизиране на еднокрили и двукрили
пивотни врати
•

Голям обхват на приложения: търговски центрове, офиси,
административни сгради, болници и др.

•

Богат набор от аксесоари, работи с антипаник механизми
на dormakaba

•

Активиране чрез радар, push pad или контрол на достъп

•

Дизайн в съотвествие с искания на клиента и лесен монтаж

•

Богат избор от регулируеми функции с микропроцесорен
контрол (Automatic, Push&Go, Night-Bank, Permanent Open,
Exit Only, etc.)

•

Високо ниво на безопасност, подходящи за
противопожарни и противодимни врати

•

Подходящи за врати на аварийни изходи и пътища за
евакуация

•

Подобрена устойчивост на вятъра – подходящи за
фасадни врати, отварящи се навън

•

Стандартен режим на работа - нискоенергиен режим

Автоматични врати
ED 100/250 Оператори за пивотни врати
•

Размери: (Ш x В x Д) 685 x 70 x 130мм

•

Тегло 12 kg

•

Работна температура от -15 до 50°C

•

Макс. тегло на крило: 100кг за ED 100 и
250кг за ED 250

•

Макс. широчина на крило 1100мм за ED 100
и 1600мм за ED 250

•

Захранване 24 V DC +/- 10% 1,5 A

•

Макс. ъгъл на отваряне - 110°

•

Време на задържане в отворено положение
30с, по желание 180с

•

Контрол при натоварване на вятър до 150N

Решения за контрол на достъп
Access Control Solutions (ACS)
Трираменните турникети, турникети в половин и
цял ръст правят живота на персонала в
рецепции на офисни и административни сгради,
индустриални предприятия, банки, обществени
сгради, съоръжения за спорт и СПА по-лесен.
Турникетите са бързи, надеждни и лесни за
използване.
Предимства:
•

Високо ниво на защита и удобство за
потребители

•

Категории на устойчивост за защита от
влизане с взлом и огнестрелни оръжия

•

Безшумни при работа

•

Модулна система, универсален дизайн на
стъклени крила, направляващи елементи и
дръжки

•

Пестят място и при многобройно
инсталиране

•

Ниска консумация на енергия

Системи и решения за публични съоръжения
Public Systems & Solutions (PSS)
Пропускателните системи за публични съоръжения
с контролирано сензорно преминаване и
автоматични елементи се предлагат в различни
конструктивни решения. Те осигуряват удобно,
безконтактно преминаване в различни обществени
места, като басейни, СПА центрове, развлекателни
зони, музеи и обществен транспорт.
Предимства:
•

Висока пропускателна способност и високо ниво
на сигурност за преминаващи

•

Модулна система с многобройно инсталиране

•

Съвместимост с всички билетни системи

•

Надежден достъп

•

Решения за евакуационен изход

•

Доказана технология при задвижване и контрол

•

Ниска консумация на енергия

Решения за контрол на човекопоток
Personal Flow Solutions (PFS)
Защитените зони изискват надеждни системи за
идентифициране на човекопотока. Тъй като тези места
обикновено са представителни за сградата, трябва да се
осигури надеждно и в същото време елегантно решение
за достъп.
Системите са подходящи за правителствени сгради,
министерства, летища, банки, музеи и др.
Предимства:
•

Високо ниво на сигурност:

-

Човек не може да заседне в съоръжението
благодарение заключване в крайната точка

-

Сензори за безопасност съгласно DIN EN 16005

-

Стандартен модел има IR сензори

-

Модели с устойчивост към разбиване WK3 и RC2

•

Отлична топлоизолация

•

Ефикасно управление на човекопотока

•

Атрактивен и стилен дизайн.

Зависимост между пропускателна способност и клас на
сигурност
45/мин

Високата пропускателна способност
намалява нивото на сигурност
30/мин

30/мин

30/мин

25/мин
20/мин

15-20/мин

5-10/мин

Преградни и подвижни стени (MW)

Преградни и подвижни стени
VARIFLEX – подвижни стени с елегантни решения за
стилен интериорен дизайн. Стените се предлагат с
ръчен, полу-автоматичен и напълно автоматичен
режим на работа във варианти: Variflex 88, Variflex
ML 88, Variflex EI 30 с различни начини подреждане
на панели.
Системата няма ограничения за дължина, но
широчината на панела трябва да бъде до 1250мм.
Максималната височина на системата е 14000мм.
Системата предлага множество варианти за
покрития на панели, които отговарят на различни
приложения и намаляват звука до 58 dB.
Системните панели на VARIFLEX са проектирани с
единично и двуточково окачване и могат да се
подреждат както в ниша, така и паралелно на стена.
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Преградни и подвижни стени
SKYFOLD – Вертикални, прибиращи се, акустични,
сгъваеми стени. Уникалната напълно автоматична
система без аналог на пазара предлага много висока
редукция на звука и може да бъде монтирана почти
навсякъде. Дължината на системата е неограничена,
а височината достига до 14000мм. Конфигурацията с
вертикално подреждане позволява да се оптимизира
пространството, разделяйки конферентна или
изложбена зала по ваш избор.
3 серии – 10 продукта
➢ Z e n i t h
➢ C l a s s i c
➢ M i r a g e
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Преградни и подвижни стени
SKYFOLD ZENITH подвижни стени:
•
•
•
•

Макс. височина – 3660мм
Макс. широчина – 14600мм
Редукция на звука от 47 dB до 59 dB
Предлагат се с различни покрития: винил, тъкан,
дървен фурнир, специални метални покрития,
пластмасови ламинати и др.

SKYFOLD CLASSIC подвижни стени:
•
•
•
•

Макс. височина – 11000мм
Неограничена широчина
Редукция на звука от 51 dB до 59 dB
Предлагат се с различни покрития: винил, тъкан,
специални метални покрития, пластмасови ламинати,
дървен фурнир, повърхности, върху които може да се
пише с маркер и др.

SKYFOLD MIRAGE подвижни стени:
•
•
•
•
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Макс. височина – 7310мм
Неограничена широчина
Редукция на звука до 34 dB
Възможни материали за стени: ламинирано стъкло,
плексиглас, поликарбонат (Lexan), бронирано стъкло,
матирано стъкло

Системи за хотелски решения (LGS)

dormakaba е световен лидер в хотелската индустрия. Продуктовите линии на Ilco и Saflok
предлагат изключително богата гама от хотелски брави и решения за управление на
достъпа.

Хотели – цялостни решения за контрол на достъп
Брави с картови четци

Картови четци

Брави за евакуационни

пътища и аварийни изходи

Брави с код

Електронни хотелски брави
dormakaba Lodging Products
Пълна гама от най-съвременните електронни хотелски
брави с BLE (Bluetooth), RFID – Radio-Frequency
Identification Device (радиочестотно идентифициране),
Mag-stripe (магнитни ленти).
dormakaba eлектронните хотелски брави работят със
системи за контрол на достъп на ILCO или Saflok.

Системи за контрол на достъп

От рентабилни самостоятелно работещи устройства за
рецепция като FDU (Front Desk Unit) до сложни безжични
мрежови системи.

Confidant - електронна хотелска брава с RFID четец на карти

Брава Confidant
•

Комбинира безконтактна технология с изчистен и
фин дизайн за създаване на ултра модерна брава

•

RFID (Radio Frequency Identification Device)
технология

•

Работи с Mobile Key система

•

Работи с ILCO и Saflok системи за контрол на
достъп: ILCO FDU, ILCO Атлас, Saflok System 6000
и Saflok Messenger Lens.

•

Лесно заменя съществуващите механични или
електронни брави.

•

Confidant RFID се предлага в различни комплекти:

-

Комплект 1: само външен корпус

-

Kомплект 2: външен и вътрешен корпус

-

Kомплект 3: външен и вътрешен корпус с брава

Електронни хотелски брави Saflock

Серии Quantum

RT Серия

•

Quantum III, Quantum II

•

Работи с RFID четец на карти

•

Quantum RFID, Quantum MT.

•

Високо ниво на сигурност

•

Уникален и иновативен модулен дизайн
в две части.

•

Перфектна ретро визия

•

Опция за хотели, които искат да
внедрят системи за сигурност от повисоко ниво

•

Авариен достъп: карта за спешни
случаи, механичен ключ и електронна
смяна на данните

•

С магнитни или RFID четци на карти

•

Мобилен достъп с възможност за
заключване

Електронни хотелски брави Ilco с RFID четци на карти

Q90
•
•

Модулен дизайн, състоящ се
от две части.
Перфекна ретро визия, за
хотели, които искат системи
за сигурност от по-високо
ниво.во

▪

Електронни хотелски
брави Ilco работят с Ilco
контрол на достъп: FDU &
ATLAS

▪

Електронни хотелски
брави Ilco Q90 и 790
работят с dormakaba
Mobile key система

Серия 790
•
•
•
•
•

Перфектна ретро визия, за хотели, които искат
системи за сигурност от по-високо ниво.
Подходяща както за малки, така и за много големи
хотели
Високо ниво на сигурност
1" езиче за заключване (по желание автоматично)
Авариен достъп: карта за спешни случаи, механичен
ключ и електронна смяна на данните

dormakaba мобилни решения за достъп

Какво представляват мобилните решения за достъп?
▪
▪
▪
▪

Модерна и съвременна „облак“ базирана технология за
сигурно издаване и управление на мобилен ключ чрез
смартфони и мобилни устройства.
Мобилният ключ се изтегля на смартфона от госта и гостът
получава достъп до приложение с мобилния си телефон.
След това, гостите могат да използват мобилния си телефон,
като "виртуален ключ", за да отворят вратата на хотелската
стая.
Електронната брава се отваря, когато мобилния телефон се
доближи до сензора на бравата. Вратата се отваря чрез BLE
(Bluetooth) връзка.

dormakaba мобилни решения за достъп

Как работят мобилните решения за достъп?
Интеграцията на компоненти в комплексната система:
1.

Сървър (System 6000/Atlas) – създаване на мобилен ключ

2.

LEGIC Connect: безопасно и сигурно прехвърляне на данни за гости чрез „облак“
технология

3.

Мобилното устройство трябва да е съвместимо с BLE: iPhone или Android, за
сваляне на приложение

4.

Електронни брави Saflok and Ilco: разчитане на мобилния ключ

Master Key системи (MKS)

Механични цилиндри

Системи от механични ключове
Master key системите са планове за ключове, при което
избраните ключове могат да отварят само няколко
предварително определени врати. Това допринася за
поддържане на по-добър контрол. dormakaba master key
системите са едни от най-сигурните в света. Какво
получавате, избирайки dormakaba master key система:
▪ Специално проектирана за вашите нужди система
▪ Индивидуален план
▪ Интегриране на плана във вашата система за достъп,
ако се изисква.

dormakaba penta – съвършенство и гъвкавост
Високата сигурност на dormakaba penta се базира на
усъвършенствана технология вътре в цилиндъра. dormakaba
penta цилиндрите са едни от най-сигурните на пазара, по
отношение най-разпространените методи за разбиване.
dormakaba penta цилиндърът не се повлиява от така
наречения „бампинг“ метод, при което разбиването на
ключалката се прави със специално подготвен ключ, вкаран
в нея, и удрящия по него чук.
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Съвременна заключваща система

dormakaba мехатронни системи
Ключ „experT pluS“ с вграден чип, може да се използва както за механични патрони на
врати, така и като четец при електронни системи за достъп.

Системи за електронен контрол на
достъп (EAD)

dormakaba evolo system
С модерна система за достъп evolo, съществуващите механични ключове могат лесно да се
управляват заедно с дигитални компоненти.

dormakaba evolo система
Evolo C – lever compact е първото решение за електронно
обзавеждане на врати, което замества механична дръжка и е
напълно независимо от механичния патрон.
Почти всяка стая може да бъде оборудвана с това устройство.
Например, правата за достъп могат да се предоставят на
различни групи ползватели или индивидуални клиенти, за
различни помещения, за различни дати и продължителност, за
постоянно или временно.

Evolo C – lever pro
Качествените материали са с високи стандарти, по отношение на
здравина, устойчивост на атмосферни влияния и сигурност.
С-lever pro с Touch&Go функция разпознава картата с права за
достъп и стаята се отваря само с натискане на дръжка, както на
нормалната врата.
В допълнение, устройството предлага защита против разбиване и
пожари, c-lever pro може да се ползва за аварийни изходи и
евакуационни пътища.
C-lever pro устройство е подходящо за монтаж на алуминиеви и
дървени врати.

dormakaba evolo систем
Дигитален цилиндър
Дигиталният цилиндър контролира достъпа до определени зони в
определени часове. Дигиталният цилиндър подхожда на всеки тип
интериорни врати от дърво или алуминий.
Системата е много лесна за ползване: само поднесете картата към
капачката на цилиндъра и той ще излъчи визуален или акустичен
сигнал, за да покаже дали достъпът е предоставен. В същото
време цилиндърът има много добра защита срещу разбиване.

Compact reader 91 10 устройството с елегантно гланцово покритие
лесно се интегрира в съществуващото оборудване на сграда.
Просто поднесете картата, ключодържателя или ключ с RFID
носител, за да получите достъп.
Устройството може да се ползва като четец за наблюдение на
организация или за контрол на достъп.
Устройството е налично в два модела:
• с външна рамка за ползване на закрито (повърхностен монтаж)
или
• със заден панел и уплътнителна подложка за ползване на открито
(окабеляване за скрит монтаж).

Модулна dormakaba Evolo система

dormakaba
терминал

dormakaba
дигитален
цилиндър

dormakaba
карта

dormakaba
c-lever

dormakaba
c-lever compact

Карта C MIFARE

dormakaba
четец

Карти C1/C2 LEGIC

dormakaba evolo мениджър

dormakaba
настолен
четец

dormakaba програматор 1460

Системи за интериорно
остъкляване (IGS)

Фитинги за стъкло – серия аксесоари за изграждане на
композиции от закалено стъкло
Разнообразието от различи по вид и
предназначение фитинги дава възможност за
изпълнение на многообразни комбинации от
стъклени врати и стъклени витрини. Подходящи
за монтаж на едно- и двукрили врати.
•

Mundus
✓ Mundus Comfort
✓ Mundus Premium

•

Beyond

•

Visur

•

Tensor

•

Universal

•

Universal light

•

Arcos Universal

•

ВМ fittings
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Фитинги за изпълнение на композиции от закалено стъкло
Mundus Comfort

Mundus Premium

Технически данни:

Технически данни:

•

Закалено стъкло 8 – 12мм

•

Закалено стъкло 8 – 22мм

•

Макс. тегло на стъклена врата – 150кг

•

Макс. тегло на стъклена врата – 200кг

•

Макс. широчина на стъклена врата –
1100мм

•

Макс. широчина на стъклена врата – 1300мм

•

Покритие: сатенирана или полирана
неръждаема стомана, елоксация, прахово
боядисване по RAL

•

Покритие: елоксация, прахово боядисване по
RAL, сатенирана или полирана неръждаема
стомана, стъкло (при поискване)

•

Ключалка – евро патрон

•

Ключалка – евро патрон

•

Продължителност на работа: 500.000
цикъла

•

Продължителност на работа: 1.000.000 цикъла

MUNDUS ПОВЪРХНОСТИ И ЦВЕТОВЕ
Стандартна колекция
dormakaba стандартни покрития:
елоксaция
или
боядисване,
сатенирана
или
полирана
неръждаема стомана.
Колекция Trend
Боядисан алуминий.
Повърхностите,
съобразени
текущите
тенденции
интериорния дизайн.

Колекция Exclusive
Обработени
метали,
анодизиран алуминий.

с
в

като

Колекция от стъкло
Стъклените покрития позволяват на
фитингите визуално да се слеят със
стъклената
врата,
създавайки
напълно нов ефект.

Фитинги Beyond
Системата е разработена в два варианта: елегантен
обков по цялата височина на вратата и обков от две
части, осигуряващ максимална прозрачност.
Технически данни:
•

Закалено стъкло 10 – 12мм

•

Макс. тегло на врата – 80кг

•

Макс. широчина на врата – 1000мм

•

Макс. височина на врата – 2200мм

•

Покрития - елоксация

•

Приложение – едно-/двукрили панели,
асемблиране на стъкло

Фитинги Universal
Технически данни:
•

Закалено стъкло – 8, 10 и 12мм

•

Макс. тегло на врата – 130кг

•

Макс. широчина на врата – 1300мм

•

Покрития – елоксация и RAL цветове,
месинг, неръждаема стомана

•

Ключалки – без заключване,
стандартен патрон, ъглова ключалка

•

24 стандартни варианта за
асемблиране на закаленото стъкло

Стандартни конфигурации за врати и витрини с фитинги
Universal

Фитинги Universal light
Технически данни:
•

Закалено стъкло 10 – 12мм

•

Макс. тегло на врата – 100кг

•

Макс. широчина на врата – 1100мм

•

Покритие – неръждаема стомана

•

Ключалка – евро патрон

•

В комбинация с всички dormakaba
подови автомати

Фитинги Universal Arcos
Технически данни:
•

Закалено стъкло 8,10 и 12мм

•

Макс. тегло на врата – 130кг

•

Макс. широчина на врата – 1300мм

•

Покритие – елоксиран алуминий EV1,
неръждаема стомана

•

24 стандартни комбинации за
асемблиране на закалено стъкло

Фитинги ВМ
Технически данни:
•

Закалено стъкло, 10мм

•

Макс. тегло на врата – 80-100кг

•

Макс. широчина на врата - до 1100мм

•

Покритие – полирана неръждаема стомана

•

В комбинация с dormakaba подов автомат
BTS 84

Еднопосочно и двупосочно отваряеми системи за врати
Фитинги Visur
Технически данни:
•

Закалено стъкло 10 – 12мм

•

Макс. тегло на врата – 85кг

•

Макс. широчина на врата – 1100мм

•

Макс. височина на врата – 2500мм

•

Покритие – алуминий, елоксиран
алуминий EV1

•

Приложение – за едно- и двукрили врати,
витрини

Фитинги Tensor
Технически данни:
•

Закалено стъкло 8,10 и 12мм

•

Макс. тегло на врата – 65кг

•

Макс. широчина на врата – до 1100мм

•

Макс. височина на врата – до 2500мм

•

Покритие – елоксиран алуминий EV1,
неръждаема стамана

•

Приложение – за едно- и двукрили врати,
витрини

Фитинги STUDIO Rondo
Технически данни:
•

Закалено стъкло 8 – 10мм

•

Макс. тегло на врата – 45/55кг

•

Материал – алуминиум, месинг

•

Покритие – елоксация, прахово
боядисване по RAL, месинг

•

Ключалки – без заключване, евро
патрон, обикновен ключ, WC
заключване

•

Подходящи за едно- и двукрили врати

Фитинги STUDIO Arcos
Технически данни:
•

Закалено стъкло 8 – 10мм

•

Макс. тегло на врата – 45/55кг

•

Материал – алуминий, месинг

•

Покритие – елоксация или прахово
боядисване по RAL, месинг

•

Ключалки – без заключване, евро патрон,
обикновен ключ, WC заключване

•

Подходящи за едно- и двукрили врати

Фитинги OFFICE Junior
Технически данни:
•

Закалено стъкло 8 – 12мм

•

Макс. тегло на врата - 55кг

•

Материал – алуминий, неръждаема стомана,
месинг

•

Покритие – елоксация или прахово
боядисване по RAL, неръждаема стомана,
месинг

•

Ключалка – без заключване, евро патрон,
обикновен ключ, WC заключване

•

Подходящи за едно- и двукрили врати

Фитинги OFFICE Classic
Технически данни:
•

Закалено стъкло 8 – 12мм

•

Макс. тегло на врата – 55кг

•

Материал – алуминий

•

Покритие – елоксация или прахово боядисване по
RAL

•

Ключалка – без заключване, евро патрон, обикновен
ключ, WC заключване

•

Подходящи за едно- и двукрили врати

Фитинги OFFICE Arcos
Технически данни:
•

Закалено стъкло 8 – 12мм

•

Макс. тегло на врата – 55кг

•

Материал – алуминий, месинг

•

Покритие – елоксация или прахово боядисване по
RAL

•

Ключалки – без заключване, евро патрон,
обикновен ключ

•

Подходящи за едно- и двукрили врати

Алуминиева профилна система ALEXA за асемблиране
на стъклени врати и витрини
Профилната система ALEXA се предлага
няколко размера: АТ23, АТ23Е, АТ44, АТ45
АТ50, в зависимост от приложение
изисквания
на
клиенти.
Системата
съвместима с всички обкови на dormakaba:
•

STUDIO Rondo

•

STUDIO Arcos

•

OFFICE Junior

•

OFFICE Classic

•

OFFICE Arcos

в
и
и
е

Профилна система ALEXA AT45 за асемблиране на закалено стъкло
Технически данни:
•

Закалено стъкло 8, 10 и 12мм

•

Макс. тегло на врата от 45 до 65кг, в зависимост от вида на
пантите

•

Приложение: за асемблиране на врати с оберлихт и/или
витрини

•

Подхожда за всички фитинги с дълбочина на
фалца 24мм

•

Покритие – елоксация

•

Материал – алуминий

Видимата широчина
на профила е само
25мм

Профилна система ALEXA AT23/ AT23E за еднопосочно отваряеми врати

Технически данни:
•

Закалено стъкло 8 – 10мм

•

Макс. тегло на врата:

– с две панти – 40кг

– с три панти – 55кг
•

Материал – алуминий

•

Покритие – елоксиран алуминий EV1,
сатенирана неръждаема стомана

•

Подходяща за следните панти на dormakaba:
11.294, 12.050, 25.450

Профилна система ALEXA AT44 за еднопосочно отваряеми врати

Технически данни:
•

Закалено стъкло 8 – 10мм

•

Макс. тегло на врата от 45кг до 65кг, в зависимост
от вида на панти

•

Материал – алуминий

•

Покритие – елоксиран алуминий EV1, сатенирана
неръждаема стомана

•

Подхожда за всички фитинги с дълбочина на
фалца 24мм

Профилна система ALEXA AT50 с вградена еднопосочно отваряема врата

Технически данни:
•

Закалено стъкло 8 – 10мм

•

Макс. тегло на врата от 45кг до 65кг, в
зависимост от вида на панти

•

Материал – алуминий

•

Покритие – елоксиран алуминий EV1,
сатенирана неръждаема стомана

•

Подхожда за всички фитинги с дълбочина на
фалца 24мм

Профили за витрини
Профилите за витрини са изработени от
алуминий и неръждаема стомана с разнообразни
повърхностни покрития. Профилите предлагат
изчистен и елегантен завършък на контрукциите
от закалено стъкло, които се крепят към стена,
таван и пода. Те осигуряват сигурно захващане
на всички части на конструкцията. Подходящи за
частни
домове,
офиси,
административни,
обществени и търговски сгради.

Видимата широчина на
профила е само 40мм

Профили Universal TP

Профилите Universal TP
могат да се използват както
за външен, така и за
вътрешен монтаж.
•

Дебелина на стъкло от
8мм до 19мм

•

Височина на профила
100мм

•

Предлагат се с покритие
елоксация
или
сатенирана неръждаема
стомана.

Плъзгащи системи Muto с ръчно задвижване
Благодарение на елегантния дизайн
и решения за плъзгащи врати от
стъкло и дърво с ръчно задвижване,
Muto идеално подхожда на всеки
интериорен дизайн или архитектурна
идея.

Функция
за
самостоятелно
автоматично затваряне на врата
след отварянето й.

Функция „Dormotion“
затваряне на врата.

за

плавно

Плъзгащи системи Muto с ръчно задвижване
В зависимост от размерите и интериорния дизайн системата предлага следните серии: Muto
Comfort, Muto Premium, Muto Premium с функция самозатваряне, Muto Premium с телескопични
панели.

Технически данни:
•

Стъкло – закалено или ламинирано

•

Макс. дебелина на стъкло – до 13.5мм

•

Макс. височина на врата – до 3000мм

•

Макс. дебелина на врата от стъкло или дърво – до
50мм

•

Монтаж: на стена, стъкло или таван

•

Muto Comfort M60 за врати с макс. тегло до 60кг

•

Muto Comfort L80 за врати с макс. тегло до 80кг

•

Muto Premium XL80 за врати с макс. тегло до 80кг

•

Muto Premium XL150 за врати с макс. тегло до
150кг

•

Muto Premium с функция самозатваряне на врати
с макс. тегло до 120кг

•

Muto Premium с телескопични панели за врати с
макс. тегло до 80кг на панел

Хоризонтална плъзгаща се стена HSW EASY Safe
Хоризонталната плъзгаща се стена HSW
EASY Safe обединява висока гъвкавост,
елегантна прозрачност, лесен монтаж и
удобна експлоатация в една единствена
система.
Монтирана в права линия или под ъгъл,
системата се адаптира към различни
индивидуални желания и е подходяща както
за монтиране в нови пространства, така и за
модернизации. Новата релса позволява бърз
и лесен монтаж на системата, която може да
държи
дори
ламинирано
стъкло,
благодарение на изпитана Clamp&Glue
технология.
Новата система използва вграден автомат за
врати ITS 96, който се слива с панела и не
се вижда.

Краен панел

Плъзгащ панел

Еднопосочно отварящ
се панел с вграден
автомат ITS 96 или с
автомат TS 92

Двупосочно
отварящ се
панел с вграден
автомат ITS 96

Макс. височина на панел, мм

4000

4000

3600

3600

Фиксиран панел
4000

Макс. широчина на панел, мм

1250

1250

1250

1250

1250

Макс. тегло на панел, кг

150

150

120

120

150

Хоризонтална плъзгаща се стена HSW EASY Safe
Подреждане на панели

Стандартно
подреждане

Подреждане в
ниша

Подреждане
зад колона

Подреждане в
ниша с удължена
релса

Три варианта за заключване в един елемент

Странично заключване

Фронтално заключване

Заключване с цилиндър
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Сгъваема плъзгаща се стена FSW EASY Safe
Прозрачност, компактност и икономия на пространство – това са основните характеристики
на FSW EASY Safe система.
FSW EASY Safe система се подрежда в права линия и е добра алтернатива на HSW EASY
Safe система, почти съвпадаща с външния вид и предназначение.
dormakaba предлага 3 варианта на системата:
FSW EASY Safe

FSW EASY Safe C

FSW EASY Safe C plus с
автомат за врати TS 93 G
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Сгъваема плъзгаща се стена FSW EASY Safe
Сгъваемата системата FSW EASY
Safe се монтира в права линия.
Благодарение на лесно сгъваеви
панели, които пестят пространство,
отделна конструкция за подреждане
на панели не е необходима.

01. Релса
02. Горен заключващ механизъм
03. Ролка
04. Долно фронтално заключване
05. Горен лагер
06. Водещ панел
07. Сгъваем панел

Макс. размери на панели и
тегло

Водещ панел с
горен и долен
лагер

Сгъваем панел с
ролка и долно
заключване

Сгъваем панел с
ролка и долно
заключване

Bодещ панел с
ролка и долно
заключване

Макс. височина , мм

3000

3000

3000

3000

Макс. широчина, мм

1000

1000

1000

1000

Макс. тегло, кг

80

80

80

80

71

Обков за врати (DHW)

Вграден горен автомат с плъзгаща шина
dormakaba ITS 96 автомат за врати е проектиран за вграждане в крилото и рамката на врата
. Автоматът подхожда на всеки тип врата и предлага много функции, съчетани с високо
качество.

Технически данни:
•

Плъзгаща шина G-96 N20 (20мм)

•

Две сили на затваряне EN 2 - 4, 3 - 6

•

Макс. тегло на врата до 130кг и 180кг

•

Макс. широчина на врата до 1100мм и 1400мм

•

Дебелина на врата до 50мм

•

Макс. ъгъл на отваряне до 120°

•

Регулириема скорост на затваряне

•

Опция: механично застопоряване

Автомати с шина за повърхностен монтаж
dormakaba TS 97

dormakaba TS 93

Технически данни:

Технически данни:

•

Плъзгаща шина включена в комплект

•

•

Сила на затваряне EN 2 – 4

•

Макс. тегло на врата до 80кг

•

Макс. широчина на врата до 1100мм

•

Стандартна конфигурация с плъзгащ
канал тип N

•

Монтаж на крило/рамка от страна на
панти

Монтаж на леви и дясни врати и от двете
страни на вратата - B (от страна на панти) и G
(противоположна на панти)

•

Сила на затваряне EN 2 - 5, 5 – 7

•

Ъгъл на отваряне до 120 °

•

Back Check и забавено затваряне като стандарт

•

Опция: механично застопоряване

•

Макс. тегло до 100кг и 160кг

•

Обща дълбочина 37мм

•

Макс. широчина на врата до 1250мм и 1600мм

•

Регулируема скорост на затваряне

•

Доставя се заедно с монтажна платка

•

Опция: механично застопоряване

Автомати с шина за повърхностен монтаж
dormakaba TS 9216

dormakaba TS 91

Технически данни:

Технически данни:

•

Плъзгаща шина G-N

•

Плъзгаща шина G-N

•

Наличен за монтаж B (от страна на
панти) и G (противоположна на панти)

•

Сила на затваряне EN 3

•

Макс. тегло на врата до 60кг

•

Сила на затваряне EN 1 - 4

•

Макс. широчина на врата до 950мм

•

Макс. тегло на до 80кг

•

Регулируема скорост на затваряне

•

Макс. широчина на врата до 1100мм

•

Oпция: механично затваряне

•

Регулируема скорост на затваряне

•

Доставя се с монтажна планка

•

Опция: механично застопоряване

•

Може да се монтира на стъкло

Автомати с шина за повърхностен монтаж
dormakaba TS 90 Impulse

Технически данни:
•

Пълен комплект с шина

•

Сила на затваряне EN 3/4

•

Макс. тегло на врата до 80кг

•

Макс. широчина на врата до 1100мм

•

Четири възможности за монтаж

•

Регулиреума скорост на затваряне

•

Опция: механично застопоряване

Автомати с ножични рамена (Rack & Pinion),
повърхностен монтаж
dormakaba TS 73V

dormakaba TS 83

Технически данни:

Технически данни:

•

Сила на затваряне EN 2 – 4

•

Сила на затваряне EN 3-6 и 7

•

Макс. тегло на врата до 80кг

•

Макс. тегло на врата до 120кг и 160кг

•

Макс. широчина на врата до 1100мм

•

Макс. широчина на врата до 1400мм и 1600мм

•

Back Check стандартен

•

Back Check стандартен

•

Регулируема скорост на затваряне в два
интервала 180°-15° / 15°-0°

•

Опция: забавено затваряне

•

Регулируема скорост на затваряне в два
интервал 180°-15° / 15°-0° (сила 3-6)

•

Затварящо действие (с рамо)

•

Опция: механично off /on застопоряване

•

Опция: повишена антикорозионна защита

•

Затварящо действие (с рамо)

•

Опция: механично off /on застопоряване

Автомати с ножични рамена (Rack & Pinion),
повърхностен монтаж
dormakaba TS 72

dormakaba TS 71

Технически данни:
•

Сила на затваряне EN 2 – 4

Технически данни:
• Сила на затваряне EN 3/4

•

Макс. тегло на врата до 80кг

•

Макс. тегло на врата до 80кг

•

Макс. широчина на врата до 1100мм

•

Макс. широчина на врата до 1100мм

•

Затварящо действие (с рамо)

•

Затварящо действие (с рамо)

•

Регулируема скорост на затваряне в два
интервала 180°-15° / 15°- 0°

•

Регулируема скорост на затваряне в два
интервала 180°-15° / 15°- 0°

•

Затворено тяло на автомат с пластмасов
капак

•

Затворено тяло на автомат с пластмасов капак

•

Опция: механично застопоряване

•

Опция: механично застопоряване

Подови автомати
dormakaba BTS 84

dormakaba BTS 75V

dormakaba BTS 80

Технически данни:

Технически данни:

Технически данни:

•

Широчина на врата до
1100мм

•

Широчина на врата до
1100мм

•

Широчина на врата до
1400мм

•

Макс. тегло на врата до
100кг

•

Макс. тегло на врата до
120кг

•

Макс. тегло на врата до
300кг

•

Сила на затваряне EN 2, 3
и4

•

Сила на затваряне EN 1 - 4

•

•

Back Check

Сила на затваряне EN 3,4
и6

Лесно се адаптира към
индивидуални изисквания

•

•

Back Check

•

Регулируема скорост на
затваряне 175°-15° / 15°0°

Регулируема скорост на
затваряне 175°-15° / 15° 0°

Регулируема скорост на
затваряне 175°-0°

•

Опция: застопоряване на
90° или 105°

•

Регулируемо
застопоряване

•

Макс. ъгъл на отваряне до
130°

•

Дълбочина за монтаж е
50мм

•

Дълбочина за монтаж е
60мм

•

Дълбочина за монтаж е
само 40мм

•
•

dormakaba door дръжки

OGRO by Architects
Продуктовата серия OGRO by
Architects на dormakaba e
резултат от продължителна
съвместна работа с архитекти
и
дизайнери.
OGRO
by
Architects дава възможност за
реализация
на
собствени
творчески идеи.
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dormakaba OGRO
Серия OGRO за интериорни
врати предлага привлекателни
и
технически
доказани
решения за задоволяване на
най-взискателни проекти.

dormakaba Pure
Серия dormakaba Pure се
предлага в атрактивен дизайн
с функционално качество.
Фитингите се характеризират
с доказана технология и
експлоатационна надеждност.

dormakaba брави
dormakaba брави отговарят на най-високия стандарт за
качество и предлагат функционална надеждност. С
използването на висококачествени материали, прецизни
производствени технологии и цялостна система за
управление на качество, всички dormakaba брави покриват
най-високите технически изисквания.
Бравите са подходящи за вътрешни и външни врати на
жилищни сгради, портали, врати за гаражи, врати на
обществени и административни сгради, направени от
алуминий или дърво.

Основни размери:
С - междуцентрово разстояние
В - разстояние от центъра на
патрона до челото (баскет)
F – широчина на челна планка

dormakaba брави

Евро патрон

78мм

Евро патрон
F

8/8мм

Обикновен
ключ

9мм

8мм

72мм

8мм

Видове брави – немски стандарт

Баня
(WC)

dormakaba брави за дървени врати
Брави серия 170/XX:
Технически данни:
•

Технически спецификации по DIN 18251-1, клас 2/3

•

Покритие на челна планка – сатенирана неръждаема стомана

•

Допълнително: включване на планка за насрещник и болтове

•

Широчина на челна планка 20 – 24мм, закръглена или квадратна

Характеристики

170 BB

170 WC

170 WZ

●

●

●

Междуцентрово разстояние, мм

-

78

72

Евро патрон

-

-

●

Баня/WC, ръкохватка 8мм

-

●

-

Издаденост на езиче, мм

-

10

20

Баскет, мм

55

55

55

Един модел за ляв и десет монтаж

●

●

●

Горен квадрат за дръжка, 8мм

dormakaba модулно антипаник оборудване
Европейски стандарти
EN 1125 – изисквания и методи за изпитване на антипаник
заключващи устройства, задвижвани с хоризонтален лост.
Стандартът покрива врати в сгради с евакуационни пътища,
където посетителите не са запознати с аварийните изходи и
начина на работа с антипаник устройствата, при което може
да възникне ситуацията на паника (например: врати в
обществени сгради, молове).
EN179 - този стандарт покрива антипаник устройства, които
трябва да се ползват в аварийни ситуации, когато хората са
запознати къде се намират аварийните изходи и начина на
работа с антипаник устройствата (например: малка фирма в
собствена сграда). Вероятността да се развие ситуация на
паника е по-малка. Вратите при такива обстоятелства могат
да се оборудват с дръжки или устройства „push pad“.
Това означава, че продуктите на dormakaba отговарят на
стандартите за безопасност и качество, определени от
Европейската общност.

dormakaba PHA 2500, PHA 2000, PHB 3000 и Exit Pad са
тествани и сертифицирани по съответните стандрати

Aнтипаник оборудване
PHA 2000

PHB 3000

Технически данни:

Технически данни:

•

Модулна система

•

Модулна система

•

1-/2-/3-точки на заключване

•

1-/2-/3-точки на заключване

•

Широчина на врата до 1300мм

•

Широчина на врата до 1300мм

•

Височина на врата до 2270мм

•

Височина на врата до 2270мм

•

Дебелина на крило до 60мм

•

Дебелина на крило до 60мм

•

Макс. тегло на крило до 200кг

•

Макс. тегло на крило до 200кг

•

Издаденост < 100мм

•

Издаденост < 100мм

•

Устройство за фиксиране в отворено положение

•

•

Един модел за дясна и лява врата

•

Contur Design (патентован)

•

Един модел за дясна и лява врата

За противопожарни, противодимни и обикновени
врати

•

Contur Design (патентован)

•

•

За фалцови и летящи врати

•

Изпитано в съответствие с EN 1125

•

Устройство за фиксиране в отворено
положение

За противопожарни, противодимни и
обикновени врати

•

За фалцови и летящи врати

•

Изпитани в съответствие с EN 1125

Aнтипаник оборудване
dormakaba PHA 2500

dormakaba Exit Pad в Contur Design

Технически данни:

Технически данни:

•

Стандартни врати за

•

аварийни евакуационни

•

пътища: за еднокрили и двукрили врати
•

Широчина на врата до 1300мм за
еднокрила и до 2600мм за двукрила
врата

•

1-/2-точки на заключване
Стандартни врати (едно-/двукрили
врати)
За стандартни, противопожарни и
противодимни врати (едно-/двукрили
врати)

•

Височина на врата до 2500мм

•

За стъклени врати

•

Дебелина на крило до 60мм

•

Широчина на врата до 1300мм

•

Макс. тегло на крило до 250кг

•

Височина на врата до 2270мм

•

Издаденост ≤ 100мм

•

Дебелина на крило до 60мм

•

Дължина на евро патрон – 92мм

•

Макс. тегло на крило до 200кг

•

Баскет – 35/40/45мм

•

Един модел за лява и дясна

•

Широчина на челна планка – 24мм

•

врата

•

Противовзломно езиче

•

Тествано в съответствие с EN 179

•

•

За противопожарни и противодимни
врати
Тествано в съответствие с EN 1125

