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NAPĘDY DRZWI PRZESUWNYCH 
 
GEZE Powerdrive 
 
RYSUNEK MONTAŻOWY: 

 

 
 1 - transformator 

2 – rygiel  
3 – wózek  
4 – moduł sterujący  
5 – akumulator  
6 - silnik 
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USYTUOWANIE OKABLOWANIA DLA DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH: 
 

 PRZESUWANYCH W PRAWO 

 
 

 PRZESUWANYCH W LEWO 
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OPIS PROJEKTOWY 
 

Mechanizm przesuwania skrzydeł drzwiowych:  
 

a) mechanizm składający się ze stabilnych szyn jezdnych z krążkami jezdnymi, w formie łożyska 

kulkowego zatopionego w rolkach, w komplecie ze ślizgaczami współpracującymi, w celu 

szczególnie łatwego i cichobieżnego działania. Krążki jezdne wyposażone w szczotki 

umożliwiające samooczyszczenie układu jezdnego, 

b)        szyna jezdna wyposażona w odbój amortyzujący, całkowite wymiary zabudowy napędu 150 

mm x 185 mm (wysokość x szerokość), w przypadku napędów bez ochrony radiologicznej oraz 

150 mm x 185 mm (wysokość x szerokość) w przypadku napędów z ochroną radiologiczną, 

c)         mechanizm suwny posiada regulację szczeliny pomiędzy skrzydłem drzwiowym a podłożem w 

zakresie 0-12 mm, oraz odsadzenia skrzydła od płaszczyzny montażu w zakresie 0-40 mm, 

d)        mechanizm suwny - wyrównanie potencjałów zgodnie z VDE 0107, doprowadzenie do jednego 

miejsca zbiorczego potencjałów na sali. Posiadający dopuszczenia: 

 DIN 18650,  

 BGR 232,  

 DIN EN ISO 13849 Poziom D,  

 AT-15-7073/2010;  

 Atest Higieniczny HK/B/0390/02/2010. 
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Parametry techniczne automatyki do drzwi przesuwnych: 

 

a) regulowana szybkość ruchu do 0,8 m/s (prędkość otwierania i zamykania w przypadku drzwi 

dwuskrzydłowych), 

b) mechanizm umożliwia otwieranie ręczne w przypadku braku zasilania, 

c) redukcja prędkości przesuwu drzwi w końcowej fazie zamykania drzwi, 

d) sterownik cyfrowy kontrolujący ruch drzwi - elektroniczny układ zmiany kierunku ruchu w 

momencie napotkania przeszkody,  

e) układ posiada samodiagnozujący procesor z pamięcią błędów otwarcia DCU1 lub DCU1 – 2M, 

f) możliwość programowania zamykania drzwi po upływie określonego czasu otwarcia 0-60 s., 

g) możliwość programowania siły docisku drzwi max. 150N, 

h) ciężar skrzydła drzwiowego do 200 kg w przypadku drzwi jednoskrzydłowych oraz 2 x 180 kg w 

przypadku dwuskrzydłowych (w przypadku drzwi ewakuacyjnych odpowiednio 160 kg oraz 

2 x 160 kg), 

i) szerokość otwarcia 700-3000 mm dla jednoskrzydłowych, 900-3000 mm dla 

dwuskrzydłowych, 

j) parametry prądu 230 V, 50 Hz, 60 Hz 24V~/2A, moc nominalna 150W,  

k) napęd wyposażony w akumulator podtrzymujący działanie  NiCd,24V,700 mA, 

l) uruchamianie automatyki drzwiowej następuje za pomocą czujnika dotykowego o owalnym 

kształcie max. Ø 100mm, odsadzenie aktywatora od powierzchni montażowej max. 14 mm, IP 

69K. 

 
Funkcje: 
 

 Opcjonalnie - bistabilny rygiel z możliwością ręcznego odblokowania 

 Awaryjne otwarcie / zamknięcie (tylko otwarcie) 

 Praca rewersyjna 

 Siła zamykania ograniczona do 150N 

 Zasilanie urządzeń zewnętrznych 24V DC 

 Wyświetlane kody błędów 

 Zabezpieczenie krawędzi głównych czujnikami 

 Zabezpieczenie krawędzi bocznych czujnikami 

 Funkcje wiatrołapu 

 Sygnalizowanie statusu otwarcia drzwi  

 Praca automatyczna, stałe otwarcie, zamykanie sklepu, zamknięcie nocne, zamknięcie 

apteczne 
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PYTANIA DO ZAMAWIAJĄCEGO: 
 
1. Czy zamawiający wymaga aby napęd drzwi przesuwnych posiadał dopuszczenie do zastosowania 
na terenie RP wystawione przez polską jednostkę notyfikowana?  
 
2. Czy drzwi przesuwne maja być wyposażone w napęd automatyczny do otwierania i zamykania 
drzwi przystosowany do obiektów służby zdrowia , czy należy dołączyć do oferty atest PZH ?  
 
3. Czy zamawiający wymaga aby sposób prowadzenia drzwi podczas zamykania lub otwierania był 
niewidoczny poprzez co nie będzie miejsca zabierania się nieczystości ?  
 
4. Czy zamawiający wymaga aby wysokość napędu drzwi automatycznych nie przekraczała 150 mm ? 
Zastosowanie tak małej szerokości napędu zmniejsza powierzchnię osadzania nieczystości.  
 
5. Czy zamawiający wymaga aby obudowa napędu drzwi przesuwnych została wykonana ze stali 
nierdzewnej?  
 
6. Czy zamawiający wymaga aby napęd drzwi przesuwnych wyposażony był w zintegrowaną płytę 
sterującą typu DCU1 lub DCU2 umożliwiającą w standardzie możliwość podłączenia napędu do 
systemu pożarowego obiektu?  
 
7. Czy zamawiający wymaga aby napęd drzwi przesuwnych wyposażony był zintegrowaną baterię 
zasilającą typu NiCd,24V,700mA umożliwiający pracę napędu po zaniku zasilania?  
 
8. Czy zamawiający wymaga aby napędy drzwi przesuwnych wyposażone były w dodatkowy 
sterownik aktywujący napęd o kształcie owalnym i średnicy nie większej niż Ø 100 mm oraz grubości 
odsadzenia od płaszczyzny montażowej nie większej niż 10mm? Tego typu aktywator informuje 
użytkownika w formie zintegrowanych Diod LED o stanie napędu, w przypadku awarii informuje 
użytkownika czerwonym sygnałem świetlnym.  
 
9. Czy zamawiający potwierdza, że napędy drzwi automatycznych powinien w standardzie umożliwiać 
opóźnienie zamknięcia drzwi w zakresie od 0 do 60 sekund?  
 
10. Czy zamawiający potwierdza, że napęd drzwi automatycznych powinien być wyposażony w wózki 
jezdne z dodatkową przeciw rolką zabezpieczającą skrzydło drzwiowe przed niekontrolowanym 
wypięciem z szyny jezdnej w wypadku uderzenia mechanicznego w skrzydło drzwiowe??  
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PRZYGOTOWANIE MIEJSCA MONTAŻOWEGO: 
 

 JEDNOSKRZYDŁOWE 
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 DWUSKRZYDŁOWEGO 
 

 
 


