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AC 100-240V 50,60 Hz 2Aספק כוח

W 200 )וואט(צריכה מקסימלית

70-820 מ"מ לשנייה )מתכוונן(מהירות

זרם ישיר )DC(מנוע

WORM SCREWבקרת מהירות )גיר(

מיקרו מעבדמערכת פיקוד

אוטומטיכוונון בלם

מ-0 עד 60 שניות )10 מצבים מתכווננים(.זמן פתיחה

ניתן להגדיר רמת לחץ קלה על מנת להשאיר את הדלת במצב פתיחה או לחץ הדלת לביטול הרווח
סגירה, מ-0 עד 8 ק"ג )5 מצבים מתכווננים(.

בזמן פתיחה: במקרה של עצירת הדלת, הדלת תחזור להפעלה רגילה פעולות בטיחות
לאחר הפעלת חיישן או לאחר פרק זמן העולה על 10 שניות.

בזמן סגירה: במקרה של עצירת הדלת, הדלת תיפתח מחדש ולאחר מכן, 
תשוב להיסגר לאט. הדלת תחזור להפעלה רגילה לאחר הפעלת חיישן או 

לאחר פרק זמן העולה על 10 שניות.

התראה והודעת סוג הכשל ניתנת על ידי השמעת איתות אזהרה והצגת זיהוי כשל
מספר קוד הכשל על גבי צג דיגיטלי.

10 מצבים, מ-5% ועד 90.פתיחה חלקית

ניתנת לפתיחה או סגירה במצבי חירום. נדרשת סוללה V 19,2.פתיחת/סגירת חירום של הדלת

לבחירה )מנעול אלקטרומגנטי(.מנעול

V 19,2סוללת גיבוי

טמפרטורת סביבה: ממינוס 20 עד 50 מעלות צלזיוס )יש להימנע מעיבוי טמפרטורה ורמת לחות בהפעלה
אוויר או היווצרות כפור(.

לחות: 30-85% )יש להימנע מהימצאות חומרים מסוכנים בסביבה(.

"D" רמה EN 16005 ליציאת חירום. תאימות לתקן "D" רמה EN-16005 עומד בתקן אירופאי

כנף בודדת נעה - 1X160 ק"ג מקסימום.משקל מרבי של כנפיים נעות
2 כנפיים נעות - 2X110 ק"ג מקסימום.

ניתן לחבר את הדלתות לכל אמצעי פתיחה / שליטה חשמלי כגון: לחצן פתיחה חשמלי  |  קודן  |  נקודת גישה רחוקה    •

              מפסק צלינדר  |  שלט רחוק ואביזרים אלקטרונים נוספים.  

נוחות - לנגישות נכים ובעלי מוגבלויות.  • 

אין צורך במגע יד, נשארת נקיה לאורך זמן, ומסייעת בשמירה על ניקיון החלל.  •

דלת כניסה אוטומטית משרה אוירה נוחה ומזמינה לכניסה.  •

מבנה הדלת אסתטי ומתאים לכל כניסה במבני ציבור, מסחר ובנייני מגורים.  •

מנגנון שקט, ניתן לכיוון מרווח ומהירות פתיחה – קל לתפעול באמצעות יחידת בקרה.  •

עמידות בפני רוחות לפתיחה וסגירה שקטה, אינה דורשת מגע יד אדם.  •

 SL IM יתרונות בולטים בדלת אוטומטית 75 
+

מפרט טכני

מערכת בעלת מראה אלגנטי ועיצוב מודרני. מנגנון ההפעלה SLIM-75 משלב גם חוזק וגם תנועה רכה ושקטה. 

SLIM-75 מספקת ביצועים ברמה גבוהה בכל מהירות, בעלת פיקוד אלקטרוני עדכני וחדשני, ומצויידת במערכת תומכת כפולה 

לניטור כל מרכיבי הביטחון של המנגנון. SLIM-75 מבטיחה רמת בטיחות גבוהה על פי תקן UNE-EN 16005 – רמה "D" ליציאות חירום,                                          
ללא צורך בדלתות יקרות בעלות מערכת קריסה, מילוט או בהלה.

המסילה תוכננה כדי לספק מרווח פתח מקסימלי עם רוחב פרופיל של 10 ס"מ בלבד. הקורה הנושאת החדשה שלנו יחד עם העיצוב 
הקומפקטי מאפשרת התקנה קלה וקיבוע המסילה בין קירות או קורות צד, ללא צורך בתופסנים נוספים מסוגים שונים.

מנוע זרם ישר DC( 24( מאיץ במהירות גבוהה, עד 820 מ"מ לשנייה. פיקוד הדלת נשלט על ידי מיקרו-מעבד 16 ביט )מיקרופרוססור( ושמגדיר 
והפרמטרים הדרושים, ומספק יעילות ודיוק מרביים בתנועת ההפעלה. בנוסף, ניתן לשנות את התצורה בדרך  באופן אוטומטי את הערכים

פשוטה ומהירה ולהתאים את פקודות ההפעלה לצרכים שונים. הגלגלים עשויים משרף מיוחד המבטיח תנועה שקטה וחלקה לאורך השנים, 
ללא רעשים הנוצרים מחלקים הנתונים לבלאי ושחיקה.

ניתן לשלב מערכת קורסת כמענה לדרישות בהלה ליציאת חירום.

תאור המוצר

התמונה להמחשה בלבד

 SLIM 75 |   דלת הזזה אוטומטית

FULL GLASS PROFILE

סוגי פרופילים מעוצבים MI PROFILE PLINTH PROFILE 



מפרט טכני

דלת אוטומטית טלסקופית SLIM-75 TES הינה פתרון מושלם עבור חללים בהם מרווח הפתח הוא מצומצם או שדרוש מעבר רחב במיוחד. 
מערכת טלסקופית זו מאפשרת מעבר פתוח של 60% מהפתח הכולל,  כ-25% יותר מרווח מאשר מערכת דלת אוטומטית רגילה.

עיצוב נקי וקומפקטי של מנגנון ההפעלה, 10 ס"מ גובה בלבד, המשלב אלגנטיות וסגנון ומייצר מראה מרשים עבור כל כניסה.

מנגנון ההפעלה תוכנן לשימוש הן עבור דלת אטומטית טלסקופית בעלת 4 כנפיים הנפתחות מהמרכז לצדדים, והן עבור דלת אטומטית 
טלסקופית בעלת 2 כנפיים הנפתחות לצד אחד.

בדלת SLIM-75 TES מנוע בזרם ישיר )DC(, המאפשר הפעלה רציפה. המנוע שקט, ומספק פתיחה חלקה ומהירה.

פיקוד הדלת נשלט על ידי מיקרו מעבד )מיקרופרוססור( אשר לומד ומכוונן את עצמו באופן אוטומטי בהתאם למשקל וגודל של כנפיי הדלת. 
מערכת זו מבטיחה פעילות מתמשכת של הדלת ביעילות ויציבות מרבית. 

המערכת עומדת בכל התקנים האירופאיים, לרבות UNE EN 16005 "רמה D" עבור דלתות אוטומטיות המותקנות בנתיבי מילוט.

המערכת בעלת רמת עיצוב ואיכות מהגבוהות ביותר!

תאור המוצר

התמונה להמחשה בלבד

 SLIM 75 TES  |   דלת הזזה אוטומטית טלסקופית

FULL GLASS PROFILE

סוגי פרופילים מעוצבים

PLINTH PROFILE 

התמונה להמחשה בלבד

AC 100-240V 50,60 Hz 2Aספק כוח

W 200 )וואט(צריכה מקסימלית

70-820 מ"מ לשנייה )מתכוונן(מהירות

זרם ישיר )DC(מנוע

WORM SCREWבקרת מהירות )גיר(

מיקרו מעבדמערכת פיקוד

אוטומטיכוונון בלם

מ-0 עד 60 שניות )10 מצבים מתכווננים(.זמן פתיחה

בזמן פתיחה: במקרה של פתיחת הדלת, הדלת תחזור להפעלה פעולות בטיחות
רגילה לאחר הפעלת חיישן או לאחר פרק זמן העולה על 10 שניות.

בזמן סגירה: במקרה של עצירת הדלת, הדלת תיפתח מחדש 
ולאחר מכן, תשוב להיסגר לאט. הדלת תחזור להפעלה רגילה 

לאחר הפעלת חיישן או לאחר פרק זמן העולה על 10 שניות.

התראה והודעת סוג הכשל ניתנת על ידי השמעתזיהוי כשל
איתות אזהרה והצגת מספר קוד הכשל על גבי צג דיגיטלי.

10 מצבים, מ-5% ועד 90%.פתיחה חלקית

ניתנת לפתיחה או סגירה במצבי חירום. נדרשת סוללה V 19,2פתיחת/סגירת חירום של הדלת

לבחירה )מנעול אלקטרומגנטי(מנעול

V 19,2סוללת גיבוי

טמפרטורת הסביבה: ממינוס 20 עד 50 מעלות צלזיוס )יש טמפרטורת הפעלה
להימנע מעיבוי אוויר או היווצרות כפור(.

לחות: 30-85% )יש להימנע מהימצאות חומרים
מסוכנים בסביבה(.

תאימות ל-EN 16005 רמות C ו-D: בטיחות פתיחה
עבור יציאות חירום

מערכת תומכת כפולה לזיהוי דרישות הבטיחות
לשיחרור ופתיחת הדלת במקרה חירום.

2 כנפיים נעות - 2X80 ק"ג מקסימום.משקל מרבי של כנפיים נעות
4 כנפיים נעות - 4X45 ק"ג מקסימום.

ניתן לחבר את הדלתות לכל אמצעי פתיחה / שליטה חשמלי כגון: לחצן פתיחה חשמלי  |  קודן   •

              נקודת גישה רחוקה  |  מפסק צלינדר  |  שלט רחוק ואביזרים אלקטרונים נוספים.   

נוחות - לנגישות נכים ובעלי מוגבלויות.  •

אין צורך במגע יד, נשארת נקיה לאורך זמן, ומסייעת בשמירה על ניקיון החלל.  •

דלת כניסה אוטומטית משרה אוירה נוחה ומזמינה לכניסה.  •

מבנה הדלת אסתטי ומתאים לכל כניסה במבני ציבור, מסחר ובנייני מגורים.  •

מנגנון שקט, ניתן לכיוון מרווח ומהירות פתיחה – קל לתפעול באמצעות יחידת בקרה.  •

עמידות בפני רוחות לפתיחה וסגירה שקטה, אינה דורשת מגע יד אדם.  •

 SL IM-75 TEC +יתרונות בולטים בדלת אוטומטית 

מערכת דלת טלסקופית 
דו-מסילתית להובלת הדלתות

MI50-VSLIM-TES
Set the “R” rail (sliding rail) on the “T” rail 

(telescopic rail) as you can see in the figure.

“R” rail “T” rail

Slow mobile leaf Fixed leaf



+

מפרט טכני

מתאים ליציאת חירום!  

דלתות הזזה אוטומטיות קורסות MICOMDOOR MI50/100N-MI94AP מתוכננות להתקנה במקומות בהם נדרש פתרון המשלב דלת אוטומטית 
ואפשרות מילוט ויציאה במקרה חירום כדוגמת: בתי חולים, מרכזים ציבוריים גדולים, קניונים ובנייני מגורים.

הדלתות הינן בעלות מערכת קריסה ליציאת חירום )BREAK-OUT System(, המאפשרת פתיחה ידנית של הכנפיים, גם הניידות וגם הקבועות,  
ויציאה חופשית במקרה חירום, בהתאם לצרכים  הנדרשים. אף על פי שהמערכת תוכננה כדלת אוטומטית ליציאת חירום, המעבר הרחב שהיא 

מספקת הופך אותה לדלת כניסה/יציאה מושלמת עבור פריטים בעלי מימדים גדולים )כגון כלי רכב, ריהוט, וכו'(.

היחידה האלקטרונית כוללת מערכת לפתיחת חירום במקרה של הפסקת חשמל וכן חיבור למערכות גילוי אש ועשן. 

המנגנון  החשמלי נשלט על ידי מיקרו-מעבד, הינו  רב שימושי ויעיל ביותר. הוא מספק ביצועים אופטימליים ושליטה מלאה, הודות לתכונות 
המערכת הכוללים בטיחות ברמה הגבוה ביותר, ניטור ביצועים וחסכון באנרגיה. תכונת בדיקה אוטומטית של המיקרו-מעבד שומרת על 

פעילות תקינה ונכונה של הדלתות  על מנת לקבל ביצועים מצוינים. 

הדרישה לדלת מילוט מקבלת את מימד הדלת הקורסת כפתרון אסטטי, נוח ואיכותי שעונה על דרישת המילוט ויציאת החירום.

אפשרויות לדלתות קורסות:

כנף אחת  •

שתי כנפיים  •

כנף נעה וכנף קבועה  •

ארבע כנפיים )2 נעות+2 קבועות(  •

מצב ביצוע רגיל / יציאת חירום / פתיחה מלאה.

תאור המוצר

התמונה להמחשה בלבד

  MICOMDOOR BREAK-OUT-MI94AP | דלת אוטומטית קורסת

התמונה להמחשה בלבד

דלת אוטומטית ליציאת חירוםסוג

MI50/100- MI94APדגם

AC 100-240V 50,60 Hz 2Aספק כוח

מיקרו-מעבדמערכת פיקוד

שימוש ממושך ורציףביצועים

70-750 מ"מ לשנייה )מתכוונן(מהירות פתיחה

70-750 מ"מ לשנייה )מתכוונן(מהירות סגירה

VCC 24 מנוע

V 19,2סוללת גיבוי

מערכת רגישות לזיהוי מכשולים מתכווננת בטיחות

התראה על ידי השמעת איתות. חוזר למצב אוטומטי לאחר זיהוי כשל
טיפול בתקלה.

ניתן לחבר את הדלתות לכל אמצעי פתיחה / שליטה חשמלי כגון: לחצן פתיחה חשמלי  |  קודן  |  נקודת גישה רחוקה    •

              מפסק צלינדר  |  שלט רחוק ואביזרים אלקטרונים נוספים.   

מערכת הדלת מאפשרת פתיחה אוטומטית בהפעלת מערכת חירום אש ועשן או בניתוק חשמל.  •

יציאת חירום באמצעות מערכת קריסה למילוט במקרה חירום )באישור יועץ הבטיחות(.  •

נגישות ונוחות – דלת אוטומטית קורסת מתאימה לנגישות נכים ובעלי מוגבלויות.  •

אין צורך במגע יד להפעלה, נשארת נקיה לאורך זמן ומסייעת בשמירה על ניקיון החלל.  •

חיסכון באנרגיה – דלת אוטומטית קורסת מקטינה את כמות האנרגיה הנצרכת למיזוג וחימום.  •

פתחי אור גדולים במיוחד.  •

משרה אוירה נוחה ומזמינה לכניסה ויציאה.  •

מבנה הדלת אסתטי ומתאים לכל כניסה במבני ציבור, מסחר ובנייני מגורים.  •

מנגנון שקט, ניתן לכיוון מרווח ומהירות פתיחה – קל לתפעול באמצעות יחידת בקרה ידידותית.  •

עמידות בפני רוחות לפתיחה וסגירה שקטה.  •

יתרונות בולטים בדלת אוטומטיות קורסת 
+


