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I. 	 JOGI SZABALYOZAS ES ALTAL.ANOS FELTETELEK 

1. 	 Ezt az EME -t az EMI EpitesUgyi MinosegellenorzO Innovacios Nonprofit Kft. allftotta·ki. 
- az epitesi terrnekek miiszaki kovetelmenyeinek, megfeleloseg igazohisanak, valamint 

forgalomba hozatalanak es felhasznalasanak reszletes szabalyairol szolo 3/2003. (1. 25.) BM
GKM-KvVM egyUttes rendelet, 
a 16/1998. (IKK.8.) IKIM Kozlemenyben szereplo kijelOles, 
az EME-vel azonos jelzetii, 2001.07.30., es 2007.04.30. Witumn 2012.04.30 ••ig ervenyes 

EME, valamint a Kereimezo sz<lmara atadott 2007. aprills 30-i A-2392/2006 es a 2012. 
szeptember 14-i keltezesii A-2240/2012 jelzetii Ut6ellenomsi JegyzOkonyvben reszletezett 
vizsgalati eredmlmyek ertekelese alapjan. 

2. 	 Az EME jogosultja - az a termeszetes vagy jogi szemely, aki (amely) kozvetlenUl vagy 
kepviseloje litjan kerte, es aki reszere az EME-t az EMI Nonprofit Kft. kiallftotta - felelos 
azert, hogy a terrnek megfeleljen az EME eloinisainak, tovabba, hogy a felhasznruo minden 
informaciot megkapjon, amelya tervezett celra valo felhasznalashoz szUkseges. 

3. 	 Az EMI Nonprofit Kft. - mint jovahagyo szervezet - jogosult annak ellenorzesere, hogy az 
EME eloinisait betartjak-e, a termek megfeleI-e a miiszaki specifikacionak. Az ut6ellenorzest 
az EMI Nonprofit Kit. - a kerelmezo koltsegere laboratoriumban, gyairtasi he1yen, a 
kerelmero telephelyen es a terrnek beepires referencia helyen vegezheti. 

4. 	 EME-t kizArolag annak jogosultja hasznaIhatja fel miiszaki specifikaciokent a megfeleloseg 
igazolas kiallitasahoz. Az EME jogosultja azt nem ruhazhatja at masra. Az EME csak a 
feltUntetett gyarmsi helyeken el6allftott terrnekre vonatkozik. 

5. 	 Ha az EME ervenyessegi idej6n belUl honositott harmonizalt europai szabvanyt adnak ki a 
termekre vonatkozOan, a 3/2003. (1. 25.) BM-GKM-KvVM egyUttes rendelet ertelmeben az 
EMI Nonprofit Kit-nak a szabvany kozzetetelet kovetoen egy even belUl az EME-t vissza kell 
vonnia, kiveve, ha a termek a szabvanyban foglaltto116nyegesen elter. 

6. 	 Az EMI Nonprofit Kft. visszavonhatja a termekre vonatkozo EME-t, ha az utoellenorzes nem 
vegezheto ei, vagy az ellenorzes eredmenye nem megfelelo, vagy a terrnekrol kiderUI, hogy a 
tervezett rendeltetesi celra nem alkalmas. Az EME jogosultja koteles bejelenteni, ha a termek 
jellemroi vagy a ~armsi korUlmenyek megvrutoznak. Ezt kovetoen az EMI Nonprofit Kft. 
donti el, hogy az EME tovabbra is ervenyben maradhat-e, vagy lij eljarast kell kezdemenyezni 
az EME visszavonasa mellett. Ha ennek eldontesehez vizsgalatokra van srukseg, az EMI 
Nonprofit Kit. erre az idore feIfiiggesztheti az EME ervenyesseget. 

7. 	 Az EME-t az EM! Nonprofit Kft. magyar nyelven, es a kerelmezo igenylese alapjan, angoI, 
nemet vagy francia, esetleg mas nyelvii fordftasban is kiadja. Jogervenyessegi alap az EME 
magyar nyelvii kiadasa. 

8. 	 Az EME-t csak teljes tetjedelmeben szabad masolni, vagy mas adathordozon kozreadni. 
Kivonatos kozlesehez az EMI Nonprofit Kft. irasos hozzajarulasa srukseges. Kivonatos kozles 
eseten ezt a tenyt fel kell tUntetni. A reklAm ismertetok szovege es abrru nem lehetnek 
ellentetben az Epitoipari Miiszaki Engedely tartalmaval, es nem adhatnak okot felreertesre. 

9. 	 Az EME, mint miiszaki specifikacio, nem helyettesiti a terrnek forgalmazlisahoz, felhasz
nalasahoz, beepitesehez, hasznalatAhoz szUkseges egyeb engedelyeket (pI. egeszsegfigyi, 
epitesi hatosagi), tanlisitvanyokat (pI. tiizvedelmi, terrnek megfeleloseg igazotasi). 

10. 	 Az EME alapjan kiadott megfeleloseg igazolas nem jogositja fel sem a gyairtot, sem a 
forgalmazot a CE megfelelosegi jeloles feltUntetesere a terrneken vagy annak csomagolasan. 
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II. 	 AZ EPiTOIPARI MUSZAKI ENGEDEL YRE VONATKOz6 KULONLEGES 
FELTETELEK 

1. 	 ADATOK 

1.1. 	 A termek gyarbisi helye(i) 
DITEC S.p.a. 
21042 CARONNO P.LLA (VA) ITALY 
Via Mons. Banfi, 3. 

1.2. 	 A termek es a termek tervezett felhasznalasanak leirasa 

1.2.1. 	 A termek leirasa 

Az EME az alAbbi DITEC dpusu automata ajt6kra es nyi16ajt6 automatikara ervenyes: 

DITEC tipusu automata ajt6k az alAbbi dpusokban: 

- VALOR (korAbbi elnevezese BIS, GTV) 

-REX 

DITEC dpusu nyi16ajto automatika az alAbbi tipusban: 

- WEL (konibbi elnevezese TRANSIT) 


1.2.2. 	 A termek tervezett felhasznalasi teriilete 

A DITEC tipusu automata ajtok es nyiloajto automatikAk elsosorban kozepiiletek 
nagy- es kis forgalmu bejaratakent, sz61fogo rendszerekent keriilnek felhasznAlasra. A 
nyiloajto automatikak egyes tfpusai alkalmazhatok tiizgAtlo es fiistgAt16 ajtok eseteben, 
az automata toloajtok alkalmazhatok az epiiletek kiiiritesi utvonalain veszkijarati 
funkciora, amennyiben el vannak lAtva pAnikvasalattal vagy pAnikfunkcioval. 

2. 	 JELLEMZ6K ES VIZSGALA TIIMEGITELESI MODSZEREIK 

2.1. 	 A termek miiszaki jellemzoi, azok jovahagyott ertekei es vizsgalatilmegitelesi 
modszerei 

2.1.1. 	 Automata ajto termekek 

2.1.1.1. Mechanikai ellenallas es stabilitas 

ITermek.iellemzok Mertekegys. Ertek Vizs2alati m6dszer 
Ajt61ap max. tOmege kg Miiszaki 

dolrumentacio 
szerint 

tomeg meressellszam.itassal 

Maximalis meretek mm Miiszaki 
dokum~ntaeio 

szerint 

hossz meressel 

Szelal10sag osztaly Nines deklarrut 
szela116sag 

MSZ EN 12211:2001 
MSZ EN 12210:2001 
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2.1.1.2. Tuzbiztonsag 

Termekjellemz6k MertekeaYs. Ertck VizsgaUati m6dszer 

Tiizallosagi hatarertek perc Nem tiizgat10 
MSZ EN 1634-1 :2000 
MSZ EN 13501-2: 2008 es 

ITfizvedebni osztaly osztaly Ai tiizvedelmi 
osztalyl1 

szak6rtoi ertekeles 
MSZ EN 13501
1:2007+Al :2010 es 

I szakertoi ertekeles 

2.1.1.3. Higienia, egeszseg es kornyezetvedelem 

Termekjellemz6k Mertekegys. Ertck Vizs~aIati m6dszer 
Karbantarthatosag 

I Javithatosag - Cserelheto, 
felujithato 

Dokumentaeio 
ellenorzes 

ITisztithatosag - TBtrK 
Dokumentaeio alapjan 
erteke16ssel 

Vizzaras 

i 
Pa Nines ertekelheto 

vlzwas 
MSZ EN 1027:2001 
MSZ EN 12208:2001 

2.1.1.4. Hasznalati biztonsag 

Termek.ieIJemz6k Mertekegys. Ertek Vizsgalati m6dszer 

Nyitasi sebesseg, mls 
Miiszaki 
dokumentacio 

, szerint 
prEN 12650-1 :2001 

Csukasi sebesseg mls 
Miiszaki 
dokumentacio 
szerint 

prEN 12650-1:2001 

Maximalis esukoero N 150 prEN 12650-1:2001 

MiikOdteto erO N max. 80 prEN 12650-1:2001 

Statikus ero N max. 150 
prEN 12650-1 :2001 

Dinamikus ero 
s< 200akkor 
s =300 akkor 
s 2: 500 akkor 

N 
400 
700 
1400 

prEN 12650-1:2001 

Nyitasido 
menekiilesi utvonalon elhelyezett 
ajtonal 

s 
,,A" osztaly 3s 
,,B" osztaly - 10 s 

prEN 12650-1 :2001 

2.1.1.5. Zaj- es rezges elleni vedelem 

Termekjellemz6k Mertekegys. Ertek Vizsgalati m6dszer 

i Ughanggatlas 
I 

dB Nines deklaralt 
6rtek 

MSZ EN ISO 10140
2:2011 
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2.1.1.6. Energiatakarekossag es hovedelem 

Termekjellemzok Mertt!kegys. Ertek Vizsgalati modszer 

Hoszigeteles W/m2K Nines deklarillt 
ertek 

MSZ EN ISO 10077
1:2007 

Legatersztes m 3/hm2 Nines ertekelheto 
ertek 

MSZ EN 1026:2001 
MSZ EN 12207:2001 

2.1.1.7. Tartossag 

Termekjellemzok Mertekegys. Ertek Vizsgaiati modszer 

Tartos hasznalhatosag ciklus 1.000.000 eiklus 
l.fokozat: Alaesony 
«mint200 
eiklus/nap) 
2.fokozat: Non:nal 
«mint 500 eiklus/ 
nap, 180 eikluS/2 ora 
kapacitas mellett) 

prEN 12650-1 :2001 

2.1.1.8. Egyeb jellemzok 

Termekjellemrok Merteke2Ys. Ertek Vizsdlati m6dszer 
Alkalmazasi hOmerseklet 
tartomany 

I 

I 

°C 
l.fokozat: -15 alatt 
2. fokozat: -15 - 50 
3. fokozat: -15 -75 

prEN 12650-1 :2001 

2.1.2. Nyiloajto automatikak: 

2.1.2.1. Mechanikai ellenallas es stabilltas 

Termekjellemrok Mertekegys. Ertek VizsgiHati m6dszer 
Ajtolap max. tomege kg Muszaki Dokumentaeio/muszeres 

dokumentacio vizsgaIat 
szerint 

2.1.2.2. Tuzbiztonsag 

2.1.2.3. Higienia, egeszseg es kornyezetvedelem 

Termeldellemrok JMertekegys.1 Ertek I Vizsgalati modszer 

IA termekkel szemben nines kovetelmeny.l 

rTermek,iellemzok Merteke2Ys. Ertek Vizs2alati modszer 
Karbantarthatosag 

IJavithatosag - CserelhetO, 
felujithato 

Dokumentaeio 

- __a 

E!YII~ KBiA-II-04.(U)-2012.02.07. 

I 

http:KBiA-II-04.(U)-2012.02.07


EME: A-989/2000 6/16 Budapest, 2012. 09.14. 
UE: A-2240/20l2 

2.1.2.4. HasznaJati biztonsag 

Termeldellemzok Merteke~s. Ertek Vizs~alati modszer 

Csuk6nyomatekINyit6nyomatek 

Tiizgatl6 es fiistgatl6 ajt6k 
eseteben 

osztaIy 
1-7 

3-7 

MSZEN 
1154:1996/Al:2003 

Csukasi ido s 3-6 vagy allithat6 MSZEN 
1154:1996/Al:2003 

Miik6dteto ero N allithat6 MSZEN 
1154:1996/Al:2003 

2.1.2.5. Zaj- es rezges eHeni vedelem 

Ertek Vizs alati m6dszer 

2.1.2.6. Energiatakarekossag es hovedelem 

fA termekkel szemben nines kovetelmeny.i 

2.1.2.7. Tartossag 

ITermeigellemzok Mertekegys. Ertek Vizsgalati m6dszer 

ITart6s hasznathat6sag ciklus 500.000 ciklus MSZEN 
1154:1996/Al:2003 

2.1.2.8. Egyeb jellemzok 

!Termekjellemwk Mertekegys. Ertek Vizsgalati m6dszer 
Alkalmazasi hOmerseklet 
tartomany °C 

l.fokozat: -15 alatt 
2. fokozat: -15 - 50 
3. fokozat: -15 - 75 

MSZEN 
1154:1996/Al:2003 

Tiiz- es fiistgat16 aJt6khoz rom. 3. csuk6nyomarek kateg6naju nyil6ajt6 automatika alkalmazhat6. 
A miiszaki dokumentaei6 az EMI Nonprofit Kft.-milletetbe van helyezve. 
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3. 	 MEGFELELOSEG IGAZOLAS KOVETELMENYEI 

3.1. 	 Automata ajto termekek es azok az 1-2. csukonyomatekkal rendelkezo nyiloajto 
automatikak melyeket nem tUzgatlO vagy fiistgatlo ajtokon alkalmaznak. 

3.1.1. 	 A termek megfeleloseg igazolas modozata 

A 93/1999/EK bizottsagi hatarozat alapjan, 

a 8911 06/EGK tanacsi rranyelv III. melleklet es 

a 3/2003 (1. 25.) BM-GKM-KvVM egyiittes rendelet 4. sz. melleklet szerinti: 

(3) rendszer. 

3.1.2. 	 A gyarto feladatai 

3.1.2.1 Dzemi gyartasellenorzes (0GYE) 

A gyan:6 koteles olyan UGYE rendszert kialakitani, dokumenmlni es miikOdtetni, 
mely biztositja, hogy a forgalomba hozott termekek igazolhat6 m6don folyamatosan 
megfelelnek jelen EME kovetelmenyeinek. 

Az a gyart6, melynek a minosegiranyitasi rendszere megfelel az EN ISO 9001-nek, es 
azt kiegesziti a jelen EME-ben eloirt, az tizemi gyartasellenorzesre vonatkoz6 
kovetelmenyekkel, ugy tekintheto, hogy az tizemi gyartasellenorzesi rendszere 
megfelel a kovetelmenyeknek. 

A termekre vonatkoz6an a gyan:6 feladata olyan tizemi gyartasellenorzesi rendszer 
kialakitasa, mi\k5dtetese, illetve ellenorzese, mely a termekek folyamatos 
megfeleloseget biztositja. 

Az tizemi gyartasellenorzesi rendszemek tartalmaznia kell: 
a megfeleloseg igazolasi eljaras kereteben sziikseges feladatokat es ezek feleloset, 
a szemelyzet k6pzettsegere es oktatasara, a gyart6- es vizsgal6berendezesekre, az 
alapanyagokra, a beszrulitott termekekre, a gyartasi folyamatra, a felmerillo nem 
megfelelosegek es reklamaci6k kezeIesere es az iizemi gyartasellenorzesi rendszer 
- gyart6 altali - feltilvizsgruatara vonatkoz6 szabruyozast, 
az tizemi gyartasellenorzes kereteben vegzendo vizsgalatokat, melyek 
gyakorisagara es vizsgalati moojara vonatkoz6 kovetelmenyeket az alabbi tablazat 
tartalmazza: 

1. tabtazat (automata ajt6k) 

A vizs2alt termek.iellemzok Vizs_galati modszer Vizsgalati gyakorisB:g 
Ajt61ap tomege T5megmero eszk5z folyamatos 
Meretek Hosszmero eszk5z folyamatos 
Maximalis csuk6ero prEN 12650:2001 folyamatos 
Miik5dtet6 ero prEN 12650:2001 folyamatos 
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2. tabtazat (nyiloajto automatiktik) 

A vizsgalt termekjellemz6k Vizsgalati m6dszer Vizsgalati gyakoris~ 
Csuk:6nyomatek MSZEN 

1154:19961Al :2003 folyamatos 

Nyit6nyomatek MSZEN 
1154:1996/Al:2003 

folyamatos 

Csukasi ida MSZEN 
1154:19961Al :2003 

folyamatos 

Miikodteta era MSZEN 
1154:19961Al :2003 

folyamatos 

- az iizemi gyartasellenorzes kereteben vegzett vizsgalatok eredmenyeinek 
ertekeleset az elso tipusvizsgalat eredmenyeinek osszevetesevel. 

3.1.2.2. A termeket kisero termekjellernzoinek rnegadasa 
A termek csomagohisan vagy kisero dokumentumain a kovetkezo termekjellemzok 
eftekeit kell megadni: 
automata ajtok eseten 
- Min. es max. szelessegi meretek 

- Max. magassagi meretek 

- Ajt61ap max. tomege 

- Alkalmazasi hOmerseklet tartomany 

nyiloajt6 automatiktik eseten 
- Csuk6nyomatek 

- Csukasi ido 

- Ajt61ap max. tomege 

- Min. es max. szelessegi meretek 


3.1.2.3. Szallit6i Megfelelosegi Nyilatkozat kiallimsa 

A gyart6 altaI kiallitand6 nyilatkozatnak a kovetkezoket kell tartalmaznia: 
Az epitesi termek szallit6janak (gyart6janak, forgalornba hoz6janak, 
tovcibbforgalmaz6janak) nevet, azonosit6 jelet (markajelc~t) es cimet. 
Az epitesi termek rendeltetesi celjat (felhasznalasi teriiletet) es az azonositasahoz 
sziikseges adatait, a gyartas datumat, a termek tipusat. 
Azon kijelolt szervezet megnevezeset, azonositasi szamat, melynek elso 
tipusvizsgalata alapjan a megfelelosegi nyilatkozat kiadasra keriilt. 
Jelen EME azonosit6jat, amelyeknek az epitesi termek vizsgalattal igazoltan 
megfelel. 
A megfelelosegi nyilatkozat ervenyessegi idejet. 
A szallit6, gyart6, forgalmaz6 megfelelosegi nyilatkozat alairasara felhatalmazott 
kepviselojenek nevet (olvashat6an) es beoszmsat. 
A rnegfelelosegi nyilatkozat azonosit6 szamat, a kiadas datumat, a kiaIlit6 
cegszerii alairasat. 

Kiegeszito informaci6k: 

A termekre vonatkoz6 FelhasznaIasi utmutat6 (atadva I a gyart6 honlapjan eIerheto, 

stb. megjeloUissel). 
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A megfelelosegi nyilatkozat fonnai kovetelmenyei: 

A nyilatkozat kotott fonnaja nines eloirva. Altalaban onall6 bizonylat, amelyet a 

kiszallitas soran a szaIlitmanyhoz, vagy a szallit6levelhez eelszerii esatolni. 

Mereteben, fonnajaban igazodhat a gyart6 egyeb eeges iratainak kiilalakjahoz, vagy a 

tennekhez esatolt beepitesi-, kezelesi es hasznaIati utmutat6hoz. 


3.1.3. 	 A kijelOlt vizsgalolaborat6rium feladata 

3.1.3.1. Eiso tipusvizsgalat 

Az elso tfpusvizsgalat soran az alabbi tennekjellemzok 2.1.1. fejezetben leirtak 
szerirtti vizsgaIatara keriiljon sor: 
automata ajtok eseten 
- Nyitasi sebesseg 
- Csukasi sebesseg 
- Maximalis csukoera 
- MiikOdteta era 
- Statikus era 
- Dinamikus era 
- Tartos hasznalhatosag 
nyiloajto automatikilk eseten 
- Csukonyomatek 
- Nyitonyomatek 
- Csukasi ida 
- Miik5dteta era 
- Tartos hasznaIhatosag 

A kijelOlt vizsgaI6 laborat6rium a jelen EME kiadasahoz vegzett alkalmassagi 
vizsgaIatok eredmenyeinek felhasznaIasaval osszeaIlithatja az elso tipusvizsgalati 
dokumentaci6t, amennyiben a 2.1.1. pontban lefrtak teljesiilnek. 

3.2. 	 Ellenorzott akkumlatorral, gumikotellel, vagy panikvasalattal ellatott automata 
ajtoknak es forg6ajt6knak az epiiletek kiiiritesi iitvonalain, veszkijarati 
funkci6ra torteno alkalmazasa eseten, valamint a min. 3. csuk6nyomatekkal 
rendelkezo nyil6ajto automatikeknak tiizgatl6 vagy fiistgatl6 ajt6kon torteno 
alkalmazasa eseten 

3.2.1. 	 A termek megfeleloseg igazolas modozata 

A 9311999/EK bizottsagi hatarozat alapjan, 
a 89/106/EGK tanacsi iranyelv III. melleklet es 
a 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM egyiittes rendelet 4. sz. melleklet szerinti: 
(1) rendszer. 

3.2.2. 	 A gyarto feladatai 

3.2.2.1. Uzemi gyartasellenorzes (DGYE) 

A gycirt6 koteles olyan DGYE rendszert kialakitani, dokumentaIni es miikodtetni, 
mely biztositja, hogy a forgalomba hozott tennekek igazolhat6 m6don folyamatosan 
megfelelnekjelen EME kovetelmenyeinek. 
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Az a gyart6, melynek a minosegiranyitasi rendszere megfelel az EN ISO 9001-nek, es 
azt kiegesziti a jelen EME-ben elOirt, az iizemi gyartasellenorzesre vonatkoz6 
kovetelmenyekkel, ugy tekintheto, hogy az iizemi gyartasellenorzesi rendszere 
megfelel a kovetelmenyeknek. 

A termekre vonatkoz6an a gyart6 feladata olyan iizemi gyartasellenorzesi rendszer 
kialakftasa, miikodtetese, illetve ellenorzese, mely a termekek folyamatos 
megfeleloseget biztositja. 

Az iizemi gyartasellenorzesi rendszernek tartalmaznia kell: 
- a megfeleloseg igazolasi eljaras kereteben sz1ikseges feladatokat es ezek feleloset, 

beleertve a kijelolt tanusit6 szervezettel val6 kapcsolattartast es a bejelenMsi 
kotelezettsegeket, 
a szemelyzet k6pzettsegere es oktatasara, a gyart6- es vizsgaI6berendezesekre, az 
alapanyagokra, a beszaIlitott termekekre, a gyartasi folyamatra, a felmerillo nem 
megfelelosegek es reklamaci6k kezelesere es az iizemi gyartasellenorzesi rendszer 
- gyart6 altaH - feliilvizsgalatara vonatkoz6 szabaIyozast, 
az iizemi gyartasellenorzes kereteben a gyartasellenorzes vizsgalati terve szerint 
- vegzendo vizsgaIatokat, melyek gyakorisagara esvizsgaIati m6djara vonatkoz6 
kovetelmenyeket az alabbi tablazat tartalmazza: 

3. tablazat (automata qjt6k) 

A vizsgalt termek.iellemzok Vizsgalati m6dszer Vizsgalati gyakorisag 
Ajt61ap tomege Tomegmero eszkoz folyamatos 
Meretek Hosszmera eszkoz folyamatos 
Maximalis csuk:6era prEN 12650:2001 folyamatos 
MiikOdteta era prEN 12650:2001 folyamatos 
Nyitasida menekUIesi 
utvonalon elhelyezett ajt6mil 

prEN 12650:2001 folyamatos 

4 t'bl ' t (l 'I' 't' ['kak).a aza nyz Oq/i 0 automa l 

A vizsgalt termek.iellemzok Vizsgalati m6dszer Vizsgalati gyakorisag 
Csuk6nyomatek MSZEN 

1154: 1996/Al:2003 folyamatos 

Nyit6nyomat6k MSZEN 
1154: 1996/Al:2003 

folyamatos 

Csukasi ida MSZEN 
1154: 1996/Al:2003 

folyamatos 

MiikOdteta era MSZEN 
1154: 1996/Al :2003 

folyamatos 

- az uzemi gyartasellenorzes kereteben vegzett vizsgaIatok eredmenyeinek 
ertekeIeset az elsa tlpusvizsgalat eredmenyeinek osszeveteseveL 
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3.2.2.2. A tenneket kisero tennekjellemzoinek megadasa 

A tennek csomagolasan vagy kisero dokumentumain a kovetkezo tennekjellemzok 
ertekeit kell megadni: 
automata ajt6k eseten 
- Min. es max. sz6lessegi meretek 

- Max. magassagi meretek 

- Ajt6lap max. tomege 

- Alkalmazasi hOmers6klet tartomany 

- Nyitasida menekiiIesi utvonalon elhelyezett ajt6naI 

nyil6ajt6 automatiklik eseten 
- Csuk6nyomatek 

- Csukasilnyitasi ida 

- Ajt6lap max. tomege 

- Min. es max. szelessegi meretek 


3.2.2.3. Szallit6i Megfelelosegi Nyilatkozat kiallftasa 

A gyart6 altaI kiallitand6 nyilatkozatnak a kovetkezoket kell tartalmaznia: 
Az epitesi tennek szaIlit6janak (gyart6jarrak, forgalomba hoz6jarrak, 
tovabbforgalmaz6jeinak) nevet, azonosit6 jelet (markajelet) es dmet. 
Az epitesi tennek rendeltetesi celjat (felhasznaIasi teriiletet) es az azonositasahoz 
sziikseges adatait, a gyart<is datumat, a tennek tipusat. 
Azon kijelOlt szervezet megnevezeset, azonositasi szamat, melynek tanusitvarrya 
alapjan a megfelelosegi nyilatkozat kiadasra kerUlt. 
Jelen EME azonosit6jat, amelyeknek az epitesi tennek vizsgaIattal igazoltan 
megfelel. 
A megfelelosegi nyilatkozat ervenyessegi idejet. 
A szallit6, gyart6, forgalmaz6 megfelelosegi nyilatkozat alairasara felhatalmazott 
kepviselojenek nevet (olvashat6an) es beosztasat. 
A megfelelosegi nyilatkozat azonosit6 szamat, a kiadas datumat, a kiallit6 
eegszerii alairasat. 

Kiegeszito infonnaci6k: 

A tennekre vonatkoz6 F elhasznalasi utmutat6 (atadva I a gyart6 honlapjan elerheto, 

stb. megjeIOlessel). 


A megfelelosegi nyilatkozat fonnai kovetelmenyei: 

A nyilatkozat kotOtt fonnaja nines el6irva. AltaIaban onall6 bizonylat, amelyet a 

kiszallftas soran a szallitmanyhoz, vagy a szallit61evelhez eelszerii csatolni. 

Mereteben, fonnajaban igazodhat a gyart6 egyeb ceges iratainak kiilalakjahoz, vagy a 

tennekhez csatolt beepltesi-, kezelesi es hasznaIati utmutat6hoz. 
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3.2.3. A kijelijlt tanusit6 szervezet feladatai 

3.2.3.1. Elso tipusvizsgalat 

Az elso tipusvizsgalat sonin az alabbi termekjellemzok 2.1.1. fejezetben leirtak 
szerinti vizsgalatcira keriiljon sor: 
automata ajt6k eseten 
- NyiUisi sebesseg 

- CsukBsi sebesseg 

- Maximalis csuk6ero 

- MiikOdteto ero 

- Statikus ero 

- Dinamikus ero 

- Tart6s hasznalhat6sag 

- NyiUisido menekiilesi utvonalon elhelyezett ajt6naI 

nyil6ajt6 automatiktik eseten 
- Csuk6nyomatek 

- Nyit6nyomatek 

- Csukasi ido 

- Miikodteto ero 

- Tart6s hasznalhat6sag 


A kijelolt szervezet a jelen EME kiadasahoz vegzett alkalmassagi vizsgalatok 
eredmenyeinek felhasznalasaval osszeallithatja az elso tipusvizsgalati dokumentaci6t, 
amennyiben a 2.1.1. pontban lefrtak teljesiilnek. 

3.2.3.2. A gyartAsellenorzes alapvizsgalata 

3.2.3.2.1. Az iizemi gyartasellenorzesi rendszert lefr6 dokumentaci6 elozetes feliilvizsgalata 

Ennek kereteben a gyartasellenorzes miikodeset, a gyartas folyamatat, valamint a 
hozza kapcso16d6ellenorzesek es vizsgalatok eljarasat leir6 - gyart6 altai keszitett 
dokumentumok feliilvizsgalatanak elvegzese tortenik meg. 

A feliilvizsgalat alapjan ertekelt, hogy a termekek minosegszabaJyozasa megfelelo-e, 
es osszhangban van-e a 3 .2.2.1.-ban eloirt kovetelmenyekkel. 

3.2.3.2.2. A gyartasellenorzes alapvizsgalata a helyszinen 

Az alapvizsgalat kereteben ellenorzott es ertekelt, hogy az iizem a gyartasellenorzesi 
dokumentaci6nak megfeleloen vegzi-e a tevekenyseget, tovabba a gyart6 altai vegzett 
ellenorzesek es vizsgalatok alkalmasak-e a termekek megfelelosegenek 
megallapftasara. Az alapvizsgalat kiteIjed arra, hogy a gyart6 rendelkezik-e azokkal az 
eszkozokkel, amelyek sziiksegesek a kovetelmenyeknek megfelelo termekek 
eloallitasahoz, es adottak-e a gyartasellenorzes elvegzesenek szemelyi es tcirgyi 
feltetelei. 

3.2.3.3. A megfelelosegi tanusftvany kiadasa 

A kijelOlt tanusft6 szervezet az elso tipusvizsgalat es a gyartasellenorzes 
alapvizsgalatanak Crtekelesere alapozva - MEGFELELOSEGI TANUstrvANY 
kiadasaval igazolja a termekek megfeleloseget. 
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3.2.3.4. A megfelelosegi tanusitvany ervenyben tartasa 

A kijelolt tanUsito szervez~t az iizemi gyartasellenorzes folyamatos feliigyelete alapjan 
a kiadott MEGFELELOSEGI T ANUSITV ANY -t ervenyben tartja. 

Az iizemi gyartasellenorzes folyamatos feliigyelete evente egy alkalommal keriil 
elvegzesre, tartalma megegyezik az alapvizsgalatnal leirtakkal, azzal a kivetellel, hogy 
a dokumentum feliilvizsgalat csak: az alapvizsgalat ota modositott dokumentumokra 
terjed ki. 

4. ALKALMASSAGI FELTETELEK, AJANLASOK 

4.1. Alkalmassagi feltetelek 

4.1.1. Termek 

Az automata ajtokat ugy kell kialakitarti es be6piteni, hogy feleljenek meg a prEN 

12650-1,2:2001-ben foglalt szerkezeti es biztonsagi kovetelmenyeknek. 


A menekiilesi utvonalon elhelyezett panikfunkcioval rendelkezo toloajtOk eseten: 

- A legfeljebb 2000 mm teljes nyihisszelessegii toloajtonal az ajtoszarnyaknak: 3 

masodperc (,,A" osztlily), illetve 10 masodperc ("B" osztaly) alatt teljes szelessegben 

ki kell nyilniuk. Nagyobb nyflasszelessegnel ezeket az idoket aranyosan kell 

szamitani. 

- A redundancia (akkumulator) altai hasznalt tartalek energianak: legalabb egy 

iizemelesi ciklusra elegendonek kelliennie. 

- A vesz akkumulator altaI hasznalt tartalek energianak: legalabb egy iizemelesi 

ciklusra elegendonek kelliennie, ezt a rendszemek ellenoriznie kell. 

- Energiakimaradas eseten (kiveve a biztonsagi reteszelt allapotban) az ajt6nak: 

automatikusan ki kell nyilnia es nyitva kell maradnia. 

- Veszjel eseten (kiveve a biztonsagi reteszelt allapotban) az ajtonak: automatikusan ki 

kell nyilnia es nyitva kell maradnia. 

- Az akkumlator meghibasodasa eseten (kiveve a biztonsagi reteszelt allapotban) az 

ajtonak: automatikusan ki kell nyilnia es nyitva kell maradnia. 


A panikvasalattal ellatott ajtok eseten: 

- Az ajtoszarnyak kilokesenel az erok nem haladhagak meg a maximalis 220 N-t. 

- Amennyiben valamelyik ajt6szarny kilokese megtortent a hajtomiinek ki kell 

kapcsolnia. 

- Padlo vezetohorony alkalmazasa nem megengedett. 


NyiloajtO automatika eseten: 

- Az ajtoszarnyak kilokesenel az erok nem haladhatjak meg a maximalis 220 N-t. 

- A nyfloajto automatikak csak: olyan ajtokra szerelhetok fel, amelyek a menekiilesi 

utvonal tengelyere merolegesen keriilnek beepitesre. 

- A felszereles modja nem csokkentheti a nyilaszaro szerkezet tiiza1l6sagi hatarerteket. 

- Tiiz- es fiistgat16 ajt6knal mechanikus rogzitest tilos alkalmazni, helyette 

elektromagneses rogzitest kell alkalmazni. 

- Tiiz- es fiistgat16 ajt6khoz csak: legalabb 3. teljesitmenykateg6riaju nyiloajto 

automatika alkalmazhato. 
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- Ketszamyit ajt6knaI a esukassorrend-szabaIyozast minden esetben biztositani kell. 
- A esukassorrend-szabalyoz6 nem tartalmazhat rogzfto berendezest, kiveve az MSZ 
EN 1155 szabvanynak megfelelo elektromos iizemii rogzito berendezest. 

4.1.2. Gyartas 

A gyart6hely tanusitott minosegUgyi rendszert miikodtet es alkalmaz, a termekek 
gyartasa, forgalmazasa es szeretese ennek megfeleloen torrenik. 

4.1.3. Forgalmazas 

Az automata ajt6k es nyi16ajt6 automatikak forgalmazasanaI minden esetben 
mellekelni kell a termekekhez a vasarl6i tajekoztatast szolgaI6 beepitesi, kezelesi es 
karbantartasi utmutat6t. 

4.1.4. Beepites (tervezes, kivitelezes) 

A szerkezetek beepiteset a gyart6 eeg kivitelezesi utmutamsainak megfeleloen kell 
elvegezni. 
A termekekhez a kivitelezesi utmutat6 (hasznalati utasfms) magyar nyelvii valtozamt 
mellekelni kell. 
Az automata ajt6k esak olyan helyeken epithetok be, ahol a szerkezetekkel szemben 
tiizvedelmi osztlily es tiiza1l6sagi hatarertek kovetelmenyt nem tamasztanak. 
A Ditee tipusu automata ajt6k esak olyan helyeken epithetok be, ahol a szerkezetekkel 
szemben tiizaI16sagi hatarertek kovetelmenyt nem tamasztanak. 
A nyi16ajt6 automatikak egyes tfpusai (min. 3. esuk6nyomatek) alkalmazhat6k 
tiizgatl6 es fiistgatl6 ajt6k esereben, az automata ajt6k egyes tipusai (ellenorzott 
akkumlatorral, gumikotellel, vagy panikvasalattal ellatott) alkalmazhat6k epiiletek 
kiiiritesi utvonalain, veszkijarati funkci6ra. Ez esetben az alkalmazas kiegeszito 
tiizvedelmi felteteleit a prEN 12650-1 :2001 szabvany tartalmazza. 
A nyi16ajt6 automatikak felszerelesi m6dja nem esokkentheti a tiizgatl6 ajt6k 
tiizaIl6sagi hat8.rerteket. 
A tiiz- es fiistgatl6 ajt6knaI a mechanikus rogzftes alkalmazasa tilos, helyette 
elektromagneses rogzitest kell alkalmazni. A ketszamyit ajt6knaI a esukassorrend 
szabaIyzast minden esetben biztositani kell. 
Az 1-2. esuk6ertekii nyi16ajt6 automatikak tiiz- es fiistgat16 ajt6khoz nero 
alkalmazhat6k. 

Az automata ajt6kat es nyi16ajt6 automatikakat ugy kell beepiteni, hogy feleljenek 
meg a prEN 12650-1,2:2001-ben foglalt szerkezeti es biztonsagi kovetelmenyeknek. 
Amennyiben a Ditee tipusu automata ajtokat es nyiloajto automatikakat az Automata 
Bejaratok Specialistaja Kft., vagy hivatalos viszontelad6ja epiti be, a megfelelo 
garanciaval, az egyedi atvetelre nines en sziikseg, egyeb esetekben ezt meg kell 
rendelni. Az automata mozgat6egysegek es automata ajt6k beszerelese esak a 
termekhez mellekelt magyar nyelvii szerelesi utasitasnak megfeleloen tortenhet. 

E:-:::~ KBtA II 94.~U) :i!Ql:i!.Qi!.Q7. 

http:i!Ql:i!.Qi!.Q7


----

EME: A-989/2000 15116 Budapest, 2012.09. 14. 
DE: A-2240/20l2 

4.1.5. Hasznalat 

Az automata ajt6kat es nyiI6ajt6 automatikakat kizar6Iag az Automata Bejaratok 
Specialistaja Kft. altaI felhatalmazott szemeIyek tarthatjak karban es szervizelhetik. A 
miikodteto automatikakat es a menekUlo utvonalon alI6 egyeb szerkezeteket es 
berendezeseket evente feliiI kell vizsgalni. 
A telepitett automata ajt6khoz es nyiI6ajt6 automatikakhoz magyar nyelvu 
iizemeltetesi dokumentaei6t (kezelesi es karbantartasi utasitast) kell atadni az 
iizemelteto szamarn. 
A szerkezetek iizemeltetese esak ennek megfeIelOen tOrtenhet. 

4.1.6. Egyeb 

4.2. Ajanlasok 

Az automata ajt6kat es nyiI6ajt6 automatikakat szalHtani, raktarozni esak ugy szabad, 

hogy azokon a felhasznalast akadalyoz6 miikooesi, illetve alaki felUleti karosodas ne 

keletkezzen. 

A termekek esomagolasan feltiintetett informaei6k, jelOlesek alkalmasak legyenek a 

termekek egyertelmu azonositasara. Legalabb a kovetkezoket kell megadni magyar 

nyelven (is): 


- gyarw neve es efme; 

- hivatkozas az EME engedely szamara; 

- termek tipusa; 

- merete; 

- termek szine; 

- gyartas idopontja (vagy erre uta16 k6d); 

- tarolas javasolt feltetelei 


5. UTOELLENORZES ES EGYEB FELTETELEK 

5.1. Az EME ervenyessege alatt elvegzend6 ut6ellen6rzesek 

Az EME ervenyessegi ideje alatt elvegzendo ut6ellenorzesek: 

evente 8zeptember 14-ig 

Az ut6ellenorzes elvegzese vonatkoz6, az EM! Nonprofit Kit. reszere elkUldendo elso 
megbfzas hatarideje 2013.09.14. Az ut6ellenorzesi kOtelezettseg elmulasztasa eseten 
az EME hatatyat veszti, es az EM! Nonprofit Kft. torli az ervenyes Epitoipari Muszaki 
Engedelyek adatbazisab61. 
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5.2. Az EME egyeb feltetelei 

Az aktualis 	 termekvruasziekra vonatkoz6 ismertet6k, prospektusok, illetve az 
alkalmazott 	 szallit6i megfelel6segi nyilatkozatok mintaja megkUldend6 az 
ut6ellenorzes alkalmavru. 

6. 	 MELLEKLETEK 

1.szamii melleklet: A termekek leirasa (8 oldal) 

k~ (<.A.'---
Krizsa Terez 
temafelel6s 
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1. melleklet 
az A-989/2000 szamu 

Epitoipari Miiszaki Engedelyhez 

A tennekek leirasa (8 oldal) 



Rex 

A fejlett tervezesi alap- osszeaUitisban alakithato ki, a modell a eel tipusu (erositot, 
elveknek megfelel5en ezt az szerelesi igenyeknek meg- ad6egyseget es vevoegyseget 
automata rendszert egy felel5en. A Rex akar a tartalmazO) fotocellat mint 
teljesen egyedi technologiai hagyomanyos teherviselo szabvanyos elemet tartalmazza, es 
megoldas jellemzi. A aluminium profilba szerelhetO, arra terveztek, hogy kiegesziw 
meghajro egyseget es az de helyhiany eseten egy ado-, es vev5egyseg felszereleset 
elektronikus vezerlo egyseget egyszerfisitett hazba is is lehetove tegye. 
egybeepitettek, ezzel beszerelhetO, ezzel mindenfajta A Rex a biztonsagi es vezerlo 
minimumra csokkentve a felszerelesi es angenyeknek tartozekok szeles skahijaval 
felszerelesi idot. A megfelel. Igeny eseten keretezett szerelheto mint: 
reszegysegek nagy resze mas es edzett Uvegfi (keret nelkUli). zaro rendszer az ajtoszamyhoz 
automatakkal kozos, igy a ajtoszamyak is nifiiggeszthetok.. kiegeszito kezi zarlazito 
Rex automabit konnyil Egy szabvanyos reszegysegkent mechanizmus 
javitani es karbantartani, ezzel haszmilt akkumulatoros egyseg. kipattinthato szamyU paruk
a kOitsegek a min.imalisra biztositja, hogy az automata rendszer csak a mozgo 
csokkenherok. folyamatosan mUkOdjon meg a szamyakhoz (ASMII ASME) 
Nagymertekben rugalmas hal6zatkimaradas eseteben is. • teljes panikrendszer a mozgo 
rendszerkent a Rex valtozatos A Rex sorozatnal az osszes es a fix szamyakhoz (AST) 
Fiiggoleges metszet meretei .... 

:----~, 

3> ~ I~- ____ ~j 
- __ '~~~~~t --$M 

Csak a fut6plI.Y~;a1 kiepitett 
szerelesre pelda. 

Szabvanyos hordozO profillal kiepitett szerelesre peldak 
,<lit 

Egyszerfisftett vaitozat Szabvanyos keret nelkiili Konnyfi profilu keret 
ajtoszirny - felfiiggesztes nelkiili ajt6szamy 

felfiiggesztes 

'011' 

Szabvanyos keretezett 
ajt6szirny - felfiiggesztes 



·~ 
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REX t hn°k' 0 11ec I al.le emzo 
MUktidtetes Folyamatos terheleshez I 

Terhelhetoseg 100 kg (1 mozgoszamynal), 140 kg (ket mozgoszamynat) I 

OldaJmozg:ii Megerositett mllimyag kerekeken i 

Mee:ha.ita Elektromosan vezeto anyagbOl kesziilt mil.arlyag bordas szij I 

I Teherlwrdo proftl Sajtolt aluminium I 

I Teherhordo proftl meretei (szelessee: x mae:ass~) 100 x 160mm I 

Maximais hossz 6600mm I 
j 

Maximliis nyitai sebesseg 0,5 mls (1 mozg6 szamynal) 1,0 mls (2 mozgo szarnynat) I 

Z..:iii sebessel{ A teljes nyitasi sebesseg 70 % -ara beallitva 
Vel{helyzet megkozeH hisi sebess~ 0,1 mls J 
Szabvwyos maximliis nyita 3200mm 
T;pegyseg 220 V AC I 50 Hz (igeny eseten 120 V AC 60 Hz) I 

Motor 24 V DC enkoderrel helyzeterzekelovel) 
, Veszmukodtetes Beepitett 24 DC akkumuhitorr61 
Maximliis a-amfelvetel 220 V--on lA 
Elektronikus vezerlo egyseg Mikroprocesszoros logikai egyseggel 
T;pfesziiltseg a tartozekok szarura 24 V dC, 0,5 A 
Riitkiiztetes elleni egyseg Elektronikus enkOder (helyzererzekelo), szabvlit!yos 

i Vezerlesi lehetosegek 
Kezil Automatikus. EgyirlinyUlKetiranyli. 
Ajt6 nyitasalzarasa. Teljes nyitlisIReszleges nyiUis 

Be:IH taok 
Kezzel vagy automatikusan trimerek es DIP kapcsol 
segitsegevel 

Kezzel szab:iyozhat6 muveletek 
Hajtlts von6ereje. Kesleltetesi ida a nyitliskor (0-30 s). 
Reszleges '!)'iUis. 

Onszab:iyozott muveletek MaximaIis nyitasilzarasi veghelyzetek. 

I 



BIS 
A jovo gyakran tavolinak, neha 
elerhetetlennek tilnik. Aztin egy 
nap, egy fontos fejlesztesi 
celkitfizes eleresekor felismeljtik, 
hogy a jovo Jlllir itt van. Ilyen a 
BIS automatak esete, abol 
megj6solhatatlan volt, hogy az 
olyan fontos technol6giai terillet, 
mint a szoftver, a szamit6gepek es 
- a jovoben - az internet, az 
automata tol6ajrok telepitoi es 
alkalmaz6i szamara is 
alkalmazhatova valtak. Tegnapig 
az automata tol6ajt6k meg 
onmagukban a1l6 es szabvanyos 
milkOdesi param6terekkel 
rendelkezo bejarati rendszerek 
voltak; ma a szamit6gepes vezerles 

A BIS haromfele valtozatban 
rendelheto: 
• 	 BIS 0, a vizszintesen 

csokkentett meretil modell, a 
pont 100 mm-es magassagU 
hordozo profiUal 

• 	 BIS V; a fiiggoleges modell 
(180 mm-es hordoz6 profil 
magassaggal) 

• 	 BIS T, a fiiggoleges modell 
(180 mm-es hordoz6 profil 
rnagassagaval) az I+ I vagy a 
2+2 mozg6 szarnyli 
teleszkopos tol6ajrokhoz. 

Az uj automata rendszemek igen 
figyelemre melro tulajdonsagai 
vannak: 
• 	 1,6 m/s-ig teIjedo nyitlisi 

sebesseg (a ket mozg6szamyli 
valtozat eseten) 

• 	 200 kg-ig terhelheroseg a 
nagy igenybevetelnel (ami 250 

biztosilja a milkodesfiket, rugalmasan rendszereknek, amelyek a tavvezerlest 
alkalmazva az olyan muveleti funkci6kat, es a tavjavitlist fogjak nylijtani, es 
amelyek gyakorlatilag "meresre keszek", amelyeket a legigenyesebb 
akar az olyan egyedi hasznalatnal, mint a 
"hazi automatizalas", vagy akar az 
"epi1letautomatizaJas" eseteben, peldaul 
egy halozat reszekent. A szoftverek 
technol6giai fejlodese ma lehetove teszi a 

felhasznalok es a legkepzettebb 
szakemberek is nagyra fognak 
ertekelni. A haromfajta modell a 
reszegysegek olyan tokeletes 
egyesitese, es az egesz rendszemek 

bejarati rendszerek barmelyikenek egyetJen tervezesi szintbe tortent 
osszehangolasat es vezerieset, a . esszerusitese, amely olyan termekbe 
legegyszerilbbrol a legbonyolultabbig, a formalta a teIjesen forradalmi 
milkOdesi rugalmassag maximalis jeIlemzoket, amely a felszerelo fokozott 
melysegenek megtartasaval. De a jovo igenyeit, a vezerles es az osszeaIlitas 
csuplin elkezdOdott, mert egy rendkivtil egyszerilseget biztosilja; ezert a BIS 
magas szintil technol6gia bemutatasan tUI, automata rendszerek szamara lehetove 
a minoseg es a jellemzok megtartasaval, a teszi, hogy a magas kovetelmenyil de 
BIS a legelegansabb bevezetoje az olyan 

logikaval rendelkezik, amelyet az 
infravoros tavvezerlon vagy a 
szamit6gepen keresztiili tavolsag
erzekeIes es -szabalyozas jellemez. 

igen versenyk6pes am termekek 
kor6ben foglaljon helyet. 

• 	 Acelb61 keszltett hordoz6 kocsi 
sz61essavU ajt6szamy - beallitasi 
lehetoseggel, amivel a rogzitesi 
vagy merethiba korrigalasa 
val6sfthat6 

Vi zszintes metszeti meretek 

kg ra novelhero a speciaiis, ! 
megerositett hordoz6 kocsi
szerkezeteket hasznruva) 

• specialis gorgojil, tfiza1l6 s 
kerekekkel szereles leherosege 

• egybeszerelt vezerlOlmozgat6 
rendszer enkOderes, kozvetlen 
aramerzekelesu motorral. A 
vezerlopanel a legutolso 
generaci6ju mikropocesszoros 

BIS technik81..Jenemzo-k 

r 

Modell BISO BISV 
HordozO prom (szelesse2 x maeassa2) 5000mm 142 x 220mm 

Maximalis terhelhetoseg 1 mozgoszWuy 2 mOzgOsza-ny 1 mozgoszhy 2 mozgOsza-uy 
120 kg 200 kg 120 kg 200 kg 

Maximalis terhelhetoseg megerositett 
kerekkel 

160 kg 250 kg 160 kg 250kg 

Max. szabvanyos athalad6 nyilas 5000mm 5000mm 



BIS-O es BIS-V modellek 


a • ..omodo. 

Legiobb termekjeUemzok: 
• CE Eur6pai elofnisoknak megfelel 

A rendszer agya a QE 94 elektronikus • 
vezerloegyseg, es a tarsitott DIR 
kartya. • 
BIS 0, BIS V es BIS T eseteben a • 
rendszer luiromszintfi elvnek 
megfeleloen vezerelhetO: • 
Alapvlitozat 
EgyedUlaIl6 ajt6khoz az alabbi. 
szabvanyos jeIlemzokkel: 
• 	 a to16ero es akadallyal val6 • 

utk6zes erzekenysege trimmerrel 
allithat6 •• 	 trimmerrrel alHthat6 az 
automatikus zlirasi ido b)

• 	 nyitasi sebesseg: 0,7 mls 
• 	 zlirasi sebesseg: 0,5 mls 

• 	 dip kapcsol6val belillfthat6 nyimsi 
irany 

• 	 reszleges nyitas: 50 % 

• 	 z<iras tipusa: normal 

• 	 akkumuhitoros iizemm6d: 
folyamatos • 

• 	 lemeri.ilt akkumulatornal az utols6 • 
muvelet: zaras • 

KozbUlso vlltozat 
Ami lehetove teszi a kovetkezo 

• 	 MUkOdtetes: nagyon intenziv hasznaIatra 
• 	 Nyitasilzarasi sebesseg: 0,8 mls 

(lmozg6szarnynal), 1,6 mls (ket mozg6
szarnynal) 

• 	 Megerositett kerekU hordoz6 kocsikkal 
torteno szerelhetoseg; lehetOve teszi a 
terhelhetoseg noveleset 160 kg-ig 
(I mozg6szarnynal) vagy 250 kg-ig 
(2 mozg6szarnyna1). 

• 	 Tfu:a1l6 acelkerekekkel torteno 
szerelhetoseg, ami lehetOve teszi olyan 
veszajt6szarnyak mozgatasat tUz eseten, 
ahol a normal kerekek tUlmelegednenek 
vagy megolvadnanak 

A to16ero es akadalyerzekenyseg CsU!svlitozat 
0-100 % k6zott allitat6 A rendszer legtobb bOvitett funkci6ja 
Zlirasi ido 0-30 s kozott allfthatO hasznalhat6 egy specililis interface es 
Nyitlisi sebesse: 0,3-0,8 mls egy (normal PC-re installalhatO) 

kozott valtoztathat6 DMCS szoftver segitsegevel. Az elobb 
leirt parametereken felUl az egysegZlirasi sebesseg 0,3-0,8 mls kozott 
lehetOve teszi a kiterjesztett funkci6k valtoztathat6 
vezerleset:Von6ero: 60%-100% k6zott 

alIithat6 • 

Reszleges nyitlis: 5%-90% k6zott 
allithat6 • 

Lemelil1t akkumu\atornal az utols6 
•milvelet valasztasa: nyims/ zliras 

TEL 2 kettO mvvezerlo a TEL R 
infravevovel, vagy a P ASM24 • 
radarral; az e1are beallitott ertekek 
m6dositlisat engedelyezi az· 
automamba beszerelt DIR l-et 
hasznaIva, es az alabbi 
szabalyozlisokat kell a PAS M24 
radaron vegrehajtani: 
erzeketesi teri.ilet es m6d • 
kimeneti kontaktus idotartama • 
a rele es a mozgas· dinamikus 
osszehangolasa. 

• 
kiegeszitok hasznaIataval az A TEL 2 enged61yezi egy biztonsagi 
alapjellemzok mOdositasat: kOd alkalmazasat, hogy elkeri1lheto 
a) TEL R infra vevo + TEL egyedi legyen a beallitott ertekeknek egy • 

mvvezerlo; ez a megoldas az illetektelen szemely altai tort6no 
alabbi jellemzok mOdositlisat m6dositlisa. 
engedelyezi: 

a beallimsok teljes feIiigyelete 
(beleertve azoknak a trimmeret) 
mUkodesi mOd kivalasztasa 
(COM2 megIete eseten is) * 
veszki1epesi mOd megvalasztasa 
(halad6 akkumulatorfe1iigyelet) * 
mezamUkOdtetesil ondiagnosztika 

* 
ajt6k koz6tti szinkronizal6 funkci6 
mint a kizlir6 jellegfi automatikus 
rendszerek parhuzamos mftkOd
tetese, ezert kevesebb csatlakozast 
hasznalva * 
Ml6zati rnUkOdtetes 
a vezerlopanel es az enk6der 
tesztelese az optimalis mUkodes 
erdekeben * 
PC-n kereszti.il az illeto 
kiegeszitokke\ szerelt, adott szamu 
6sszeallitlis kezelese es felUgye\ete 
A technikai adatok teljes 
sorozatanak erzekelese es 
vizsgalata: n° muvelet, n° nullazas, 
nO riasztas, stb. 

* jelenleg fejlesztes alatt 

http:kereszti.il


BIS-T 


8IS-T modeU a teleszkopos toloajt6khoz 

Alapveto gyartInanyjellemzok 
• 	 CE Europai eloinisoknak megfelel 
• 	 MUkodtetes: igen gyakori haszruilat 
• 	 Zanisilnyitlisi sebesseg: 0,8 mls (1 

mozgoszamynal, 1,6 mls (2 mozgo
szamynaI) 

• 	 A BIS· T modellnel is a rendszer 
agya a QE94 elektronikus vezerlo es 
a tarsitott DIR kartya. Ahogy 
reszletesen lelrtuk: az e15zo oldalon, 
ezzel az egyseggel lehetove teszik a 
harom szinthez igazodo vezerlest: 
alapszint, kozbiilso es csucsszint. 
Minden szint kepes valaszt adni a 
kiilonfele felhaszna16i igenyek 
optimaliza1t kezelesere, de ezen wI 
ez a legfejlettebb techno16giai 
valasz a bejarati rendszerek modem 
tavvezer16sehez. 

Fiiggoleges metszeti meretek 
2111a 

~IBIS T t h ika·· IIec 	n I.le emzOl 
Modell BIST' 

I Teherhordo profIl (szelesseg x 
ma»ss4g) 

210 x220mm 

. MaximaHs terhelhetoseg 
i 

1+1 mozg6
szam..Y 
180 kg 

2+2mozgo~ 

szamy 
260 kg 

MaximaHs athalado nyilas 5000mm 



Kipattinthato panikrendsrz"""e;.:..re=k=--_____---, 

A DITEC haromfajta kipattinthato 
panikrendszert kinaI az automata 
toloajto szarnyakruil, nevezetesen az 
ASMI, az ASME es az AST rendszert. 
Az egysegek alkalmazasaval sok·elony 
erheto el: 

• 	 rendkiviil biztonsagosak, mivel a 
nyitas alkalmaval levalasztjak az 
elektromos aramot 

• 	 allandoan ilzemkeszek, mivel csak 
mechanikus mfikMtetesuek 

• 	 aIlandoan a lehetseges maximalis 
athalado nyilast biztosftjak, 
lehetOve !eve az emberek gyors 
eltavozasat a teriiletrol. 

A.<i.T _~ .._ ....._ ..._ ....Iiuojtcl 

..~"Zri .........1 
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ASMI es az ASME: a mozgo 
szamyakhoz hasznalt kipattinthatO 
panikrendszer. Az ASMI es az 
ASME panikrendszer (egy 
fiiggesztO es egy kipattinthato 
darabb61 aUo) aluminium 
profilokbol keszitett egyseg, 
amelyek eloxaIt vagy a 
felerositessel egyezo szinre festett 
porszort kivitelben keszitheto. 
Panikhelyzet alkalmaval elegendo a 
menekUlesi iranyba megnyomni a 
mozgoszamyakat, fiiggetlenUl aMI, 
hogy eppen milyen helyzetben 
aIltak; ezzel elerheto maguknak a 
teljes mozgo ajtoszamyaknak: a 
kinyitasa. Az ASMI rendszer csak a 
mfikOdteto szerkezettel eUentetes 
oldalra nyithato mozgoszamyakhoz 
mig az ASME rendszer a mfikOdteto 
szerkezettel megegyezo oldalra 
nyithato mozgo- szamyakhoz 
alkalmazhato. 
Mivel az ASMI es az ASME 
rendszerek a legkUlonfelebb 
kapcsolodo igenyeket kielegitik. 
rendelkeznek a TUv tfpus 
alkalmazhatosagi engedeUyel, igy 
vESZKlJARAruNT 
hasznalhatOak a fenti jovahagyas 
korlatain beliil. 

ART: 
_rlt4L 11..".1•••Wi,",.
,.ikftond!lw
(m0tq6ioifhuiiril,II") 

AST: az egyesitett kipattinthato 
plinikrendszer. 
Az AST egyseg egy olyan 
rendszer, amelyik a mozgo es a 
fix toloajto szamyak kipattintasat 
teszi lehetove. Ugyanazokat az 
ASMII ASME alapegysegeket 
hasznalja a mozgoszarnyak 
nyitlisaboz, mikozben ket csapon 
(alul es feliil) forgo rendszert es 
bepattano gumiutkozoket hasznaI 
a fix szamyakhoz. A felerositO 
keretrendszemel korben rogzitett 
specialis "gumitOmites" biztosilja 
a legzarast; emellett a mozgo es a 
fix szarnyak Ossze
kapcsol6dasaval ugy alakitottak 
ki, hogy megel5zheto legyen a 
kiviilrOl torteno megnyitas. Panik
helyzet alkalrnaval elegendo a 
menekiilesi ininyba megnyomni 
az ajtoszarnyat/ajtoszarnyakat 
fiiggetlen'iil aMI, hogy eppen 
milyen helyzetben aUtak; ezzel 
elerhet5 maguknak a (mozg6 es a 
fix) ajtoszarnyaknak a kinyitasa. 
Mivel az AST rendszer a 
legkiilonfelebb kapcsol6do 
igenyeket kielegiti, rendelkezik a 
TOV tfpus alkalmazhatOsagi 
en~edellyeJ, ,es ezert 
VESZKIJARATKENT 
hasznalhatO a fenti j6vabagyas 
korlatain belUl. 



Nyilo ajto automatikak 

Bar a nyil6 ajt6k egyformanak tonnek, azonban 
ha automatizalni kivanja azokat, akkor t6bb 
eltero mukOdtetesi igemyt is figyelembe kell 
vennie. 

A DITEC 4 fele automatika modellt tud ajanlani. 

~ Gyartmany valasztek 

~ ,
WelM ' " We~S ii WelF , Sprtn~, ' ,t: {: ,,~' ~ 

motoros nyitas, es motoros nyitas, es motoros nyitas, es motoros nyitas, es 
Nyll6 ajt6 automatika motoros zaras rug6s zaras motoros zaras rUQ6s zaras 

Cs6kkentett / teljes Cs6kkentett / teljes 
Cs6kkentett I teljes

sebessegu Ozemm6d, Specialis alkalmazasi t(Jzgatl6 ajt6khoz sebessegO Ozemm6d, 
sebessegu

menekOlesi utakhoz is terUlet menekOlesi utakhoz is alkalmazhat6 
Ozemmm6d

alkalmazhat6 (*) alkalmazhat6 (*) 
rendklvOI nehez elesi m6d rendkivOI nehez rendkivOi nehaz nehez 

(*) a tip us - teszteles folyamatban van 

~ Gyartmany valasztek 

,,' "1',',1i!l WelM'" 250 kg x 1m 
TerhelhetOseg 

150 kg x 1,5 m 

',' :,:. : WQI.§': ') ,J WelF ~ ,:., : $printLL: ~;~ 
250 kg x 1m 100 kg x 1m 

150kQx15m 
5.osztaly:100 kgx1,25 m 
S. osztflly:120 kgx1,4 m 80 kgx 1,2 m 

S2 - 30 perc, S3 - 80% S2 =30 perc, S3 = 80% S2 = 30 perc, S3 = 80%Uzemi hanyad S2 =30 perc, S3 = 80% 
230 V AC 1 50-60 Hz Tapfeszultseg 230 V AC / 50-60 Hz 230 V AC 1 50-60 Hz 230 V AC / 50-60 Hz 

Szigetelesi besorolas 1 21 1 
1AAramfelvetel 1A 0,2A1A 

Nyitasi ida 3s/90°15-5s/900 1,5 - 5 s /90" 1,5 - 5 s 190" 
-20·Cf+55·C (+5 -20 ·c I + 55 ·C -20 ·C f + 55 ·C

Ozemi hafoktartomany -20 ·C f + 55 ·C
·C I +40 ·C akkuval) (+5·C I +40·C akkuval) (+5·C f +40·C akkuval) 

IP31Vedelmi fokozat IP31 IP 31 IP 12D 
105x128xSOO 105x128x600&U. 105x128x830 80x90x450105 x128x830 (akkuval) 105 x128x830 (akkuval) 

~ Wei 
OJ, tobb-funkci6s, tomar, rugalmasan 
alkalmazhat6, as zajtalan 

A Wei egy Ojfajta automatika a nyil6ajt6k 
automatizalasahoz. Jellegzetes tulajdonsagai 
minden calra alkalmas termekke teszik, amit 
eltero muk6desi helyzetekben lehet hasznalni: 

- motoros nyitassal es zarassal 
- motoros nyitassal €IS rug6s zarassal 
- menekOh!lsi Otvonalkemt 
- tazgatl6 ajt6kent 
- lassitott mukOdesu ajt6kent a mozgas

korlatozottak reszere 
A Wei egy olyan eroteljes, strapabir6, nehez 
terhelesre alkalmas es zajtalan automatika, amit 
(a fo €IS az alarendelt funkci6ban muk6dtetett) 
ket szinkronizalt ajt6szarnyu ajt6khoz is lehet 
haszmllni 

\-Vel Sprint 

TAMOGATO

• 
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Nyilo ajtO automatik.'k 



~	Az automatika szolgaltatasai 

es gyartmanyvalasztek 
Az. automatiktmak harom valtozata lalezik: M, 5, as az F 

11:.1 Wei M 
Eroteljes es sokoldaluan alkalmazhat6. IdeiUls megoldiis a 
rendkivUl Intenziv haszniilatnal. Hasznalata nelk0l6z-hetetlen 
azokban az esetekben, amikor a felszerelese olyan magas 
kovelelmenyeket tamaszt6 kornyezetben torlenik, mint az 
eroteljes szelhatasnak es mostoha idojarasi korOlmenyeknek 
kitett kOlso ajt6k. 

11:.1 Wei S 

Praktikus, megbizhat6, zajtalan, es tobbfele funkclora 
alkalmas. Ha azt akarja, hogy az ajt6 meg hal6zal 
kimaradaskor is kepes legyen zar6dni, akkor celszerO az olyan 
motoros nyitasu, de rug6s zamsu automatikal valasztani, mint a 
molorral segitett 5 valtozat. Az. ajt6 kezzel nyithat6 es a rug6s 
makOdtetesnek kOszonhetoen zarOdik. 

Eroteljes es zajtalan. 

Hogy sokoldaluan hasznalhat6 termek legyen, meg a rendkivOI 
nehaz ig{mybevetelnel es nagyon nehez aj16szarnyaknal is 
mOkodokepes marad. 

A Wei 5 a Brake (Fek) rendszert alkalmazza a zarasi sebesseg 
as a kOzelito sebessag beallitasara, meg a hal6zati feszoltseg 
kimaradasa eselen is. 

11:.1 Wei F 
RendkivUl nehez korUlmenyek koz6tt uzemelo tUzgatl6 
ajt6khoz. A Wei F lQzgatl6 aulomatikat ott alkalmazzak, ahol a 
taz attOresenek megakadalyozasa szOkseges. Kifele nyfl6 ajt6k 
aurtomatikus nyitasara hasznalhat6; caak lagol1 karral 
mOk6dtetheto.. 

250 

200 

150 _Javasolt alk. teriilet 

AlkaIDlazas hatara 
50 


o 


_ 

~	Funkci6k es jellegzetes 

tulajdonsagok 
Az. uj Wei termei<caalad az elektronikus, mechanikus as specialis 
funkci6k szales valasztekaval rendelkezik, es eltere mukodesi 
igenyek kielegitesal teszi lehetove. 

Elektronikus funkciok 
Automatikus funkci6k: 
- von6ero korlatozasa 
- akadalyerzekeles szabalyozhat6 von6erovel 
MOkodesi m6dok: 
- "Nyomd meg as menj tovabb" 
- Elektromos zar lekezelese 

- normal (aram mOkOdtelesO, vagy aramkimaradas ellen 

ellen biztositott - az ajt6szamy bezarva, as lezarva 

marad meg akkor is, ha a b:ipfeszOltseg megszOnik) 


- anlipilnikjellegO (aram nelkOli vagy aramkimaradas 

ellen biztosltott jellegO - az ajt6szarny caak akkor 

marad zarva es lezarva, ha a hal6zati feszUltsag letezik. 

EzM meghibasodaskor, vagy a hal6zati feszOHseg 

kimaradasakor lehetove teszi az ajton athaladast.) 


- elektromos zar elofeszites lekezelese: megnohet a 

zar6sebesseg a zar6das kozeleben, hogyazzel segitse 

elo a megfelelo ajtoszarny elofeszltest. 


- elektromos zaroldas lekezelese: egy oIyan specialis 

(eheloseg valaszthat6 ki, ami biztosltja a megfelelo 

zaroldast. 


-szel-ellenallas 

A Wei zar-old6 rendszer a TEL2 vagy a DMC5 taviranyito 

rendszeren keresztOI allithato be. EzM az automatikak 

hozzaigazithat6ak az eltero zilrtlpusokhoz, ajto jellemzokhoz (suly, 

szilardsag, nyitasi problemak), vagy a kornyezeti jellemzokhoz 

(elter6 nyomas kivUI es beIOI). 


A Wei automatikaval szabvanyos tartozekkemt erkezo FA vegallas 

kapcaol6 az alabbi funkci6kat teszi lehetova: 


WEL F -ned: a vegallas kapcsol6 allitja be az ajt6szarny nyitasi 

szaget. Gyakorlatilag egy Otki)zokent viselkedik. 


WEL 5 -nel es WEL M -nel: a vegallas kapcsol6 beallitja az 

ajt6szamy nyitasi szOget. vagy a nyitas imnyat; es hogy milyen 

legyen az utols6 nyitas erokifejtese. Ha az ajt6szamy a far fele 

nyilik. akkor ez engedalyezi az erzekelonek, hogy kivelelt tegyen, 

es ne egy akada(ynak "(assa" a fala1. 


max -tt---it-"-4 

Mechanlkal funkcl6k 

Harom eltero kar alkalmazhato: a tag 011, a causz6 vagy a harom 
reszMI all6 kar (Iasd a kiegeszfleket). A kar tfpusa az elektronikus 
vezerlo egyseg alapjan valaszthat6 ki, minden esetben a legjobb 
mozgasi viszonyokat biztosltva. 

\Vel S Jrint Nyilo It,ito automMikak 


