
SLIM-75 TES 

התמונה להמחשה בלבד

דלתות אוטומטיות טלסקופיות



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



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 פעולות בטיחות
להפעלה 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 19,2 פתיחת/סגירת חירום של הדלת
V

לבחירה )מנעול אלקטרומגנטי(מנעול

V 19,2סוללה

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.

מפרט טכני

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 
+



FULL GLASS PROFILE

מערכת דלת טלסקופית 
דו-מסילתית להובלת הדלתות

PLINTH PROFILE 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

סוגי פרופילים מעוצבים
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