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BEWEGUNG MIT SYSTEM 

GEZE ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΘΤΡΩΝ 

     GEZE ECdrive  
Απηόκαηα ζπζηήκαηα ζπξόκελσλ ζπξώλ 



Αμηόπηζηνη κεραληζκνί. 
πρλά εηδηθά γηα ηνπο απηόκαηνπο 

κεραληζκνύο θίλεζεο ζπξόκελσλ ζπξώλ 

ηίζεληαη εμαηξεηηθά κεγάιεο απαηηήζεηο 

ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγηθόηεηα θαη 

ηελ νηθνλνκία. Ο κεραληζκόο θίλεζεο 

ECdrive θαιύπηεη απαηηήζεηο βάξνπο γηα 

θύιιν πόξηαο κέρξη 120 kg θαη 

ηαπηόρξνλα είλαη απόιπηα αμηόπηζηνο ζε 

όιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο. Τςειήο πνηόηεηαο 

πιηθά θαη ε εθαξκνγή ηεο πην ζύγρξνλεο 

ηερλνινγίαο εγγπώληαη κία πςειή 

απόδνζε. Λόγσ ηεο κεησκέλεο ηξηβήο 

θαη ηνπ ζπζηήκαηνο θύιηζεο απηόκαηνπ 

θαζαξηζκνύ θηλεί απηόκαηεο ζπξόκελεο 

πόξηεο ρσξίο ηνλ παξακηθξό ζόξπβν. 

Σν ζηξνγγπιεπκέλν θάιπκκα ζε όκνξθν 

ζρέδην GEZE Design θξνληίδεη γηα κία 

εληππσζηαθή εκθάληζε. 

 Άιια πιενλεθηήκαηα ηνπ πξντόληνο 

Απιή ζπλαξκνιόγεζε θαη κεγάιεο        

δπλαηόηεηεο ξύζκηζεο ησλ θύιισλ 

Δύθνιν ζηε ρξήζε θαη ζπληήξεζε κέζσ 

αζθαινύο δηάγλσζεο θαη κεραληζκνύ πνπ 

έρεη εμειηρζεί πξόζθαηα 

Πιεξνί ηα πςειόηεξα ζηάληαξ αζθαιείαο 

ράξε ζην ζύζηεκα ειέγρνπ απηόκαηεο 

εθκάζεζεο 

Μεγάιε αζθάιεηα ιεηηνπξγίαο ιόγσ 

κόληκεο επηηήξεζεο ηεο ηζρύνο 

επαλαθνξάο 

 Μεγάιε άλεζε ιόγσ ηνπ νξηζκνύ 

παξακέηξσλ θαη ηεο έλδεημεο θαηάζηαζεο 

ζηελ νζόλε ηνπ δηαθόπηε πξνγξακκαηηζκνύ 

Μεγάιν εύξνο εθαξκνγώλ 

Σα ζπζηήκαηα ζπξόκελσλ ζπξώλ  

GEZE ECdrive ελδείθλπληαη γηα 

πόξηεο κνλώλ θαη δηπιώλ θύιισλ κε 

θύιια από ζεξκνκνλσηηθό γπαιί 

αζθαιείαο ESG θαη ISO θαζώο θαη 

θύιια ζε κεηαιιηθά θαη μύιηλα 

πιαίζηα. Μπνξνύλ λα εθαξκόδνληαη 

ζε εζσηεξηθέο θαη εζσηεξηθέο πόξηεο 

θαζώο θαη ζε νδεύζεηο δηαθπγήο θαη 

θηλδύλνπ ζαλ ηύπνο FR 

     Πιεξνύηαη ην πξόηππν EN 16005 

     Γηα λα δνζεί ζηνπο ρξήζηεο απηόκαησλ 

ζπξώλ ε κεγαιύηεξε δπλαηή αζθάιεηα, 

δεκηνπξγήζεθε κε ην EN 16005 έλα 

εληαίν επξσπατθό πξόηππν. Όπσο 

είλαη θπζηθό θαη ηα ζπζηήκαηα 

ζπξόκελσλ ζπξώλ GEZE ECdrive 

έρνπλ  ππνβιεζεί ζε εμέηαζε έγθξηζεο 

ηεο ΔΔ θαη έρνπλ πηζηνπνηεζεί 

ζύκθσλα κε ην EN 16005. 

ύζηεκα θύιηζεο 

απηόκαηνπ θαζαξηζκνύ 

Δπαλαθνξηηδόκελε 

κπαηαξία 

ύζηεκα 

ειέγρνπ Κηλεηήξαο Μεηαζρεκαηηζηήο 

Γηάηαμε 

Κιεηδώκαηνο 

Πξνθίι θνξέα κνλάδαο 

ηξνγγπιεπκέλν θάιπκκα 

ζε θνκςό ζρέδην GEZE 

Ύςνο θαιύκκαηνο: 120 mm 

Ύςνο θαιύκκαηνο: 150 mm 

 

Σερληθά  Υαξαθηεξηζηηθά  ECdrive 

 

Βάξνο Φύιινπ 

Μνλόθπιιε έθδνζε Γίθπιιε έθδνζε 

Δσο  120 kg Δσο  2 x 120 kg 

Πιάηνο αλνίγκαηνο  ECdrive 

(ECdrive-FR) 

700 - 3000 mm               

(900 - 3000 mm) 
900 - 3000 mm 

Μέγηζην ύςνο δηέιεπζεο max. 3000 mm 

Γηαζηάζεηο κεραληζκνύ 120/150 x 175 mm 

Σαρύηεηα αλνίγκαηνο Δσο 0,7 m/s αλα θύιιν 

Σαρύηεηα θιεηζίκαηνο Δσο  0,5 m/s αλα θύιιν 

Απαηηεζε ξεύκαηνο 230 V AC +6% - 10% at 50 Hz or 60 Hz 

Καηεγνξία ζηεγαλόηεηαο IP 20 

Καηαλάισζε ξεύκαηνο max. 300 VA 
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