
automatické 
dveře

Automatické dveře se užívají jako vstupní nebo 
interiérové v  místech s  vysokou frekvencí průchodu 
osob nebo v místech s požadavkem na bezbariérový 
průchod. Při napojení na EZS (zabezpečovací systém) 
nebo EPS (protipožární systém) je lze použít i pro účel 
únikového východu nebo jako protipožární uzávěry 
(jsou-li dveře v patřičné úpravě).

Automatické dveře se skládají z dveřních křídel posuvných 
a pevných. Pohonná jednotka zajišťuje automatické otvírání 
a zavírání dveří. Narazí-li při pohybu dveřní křídlo na překážku, 
okamžitě se zastaví a změní směr pohybu, přičemž vydává varovné 
zvukové znamení. 
Signál k otevření přichází z radarového senzoru, který registruje 
osoby přibližující se a vzdalující se od dveří. Umísťuje se většinou 
nad střed průchodu dveří. Pokud jsou dveře v provozním režimu 
„automatický provoz“, reagují na přibližující se osobu otevřením. 
Pohyb dveří je neustále kontrolován elektronickou řídící 
jednotkou, která reaguje jak na všechny signály od snímacích 
a bezpečnostních senzorů, tak i na průběh plynulosti pohybu dveří. 
Dveře v režimu „zavření a uzamčení dveří“ nereagují na přibližující 
se osobu a jsou uzamčeny elektromagnetickým zámkem 
integrovaným v pohonné jednotce dveří. Tato funkce trvá i při 
přerušení dodávky elektrické energie a je možné tento zámek 
ovládat díky standardně používanému záložnímu zdroji nebo 
nouzově mechanicky. 
Součástí automatických dveří je oddělený uzamykatelný ovládací 
panel, který nabízí jednoduché nastavení provozních režimů. 
Nejčastěji bývá umístěn na boční zdi nebo dle přání zákazníka.
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NA OVLÁDACÍM PANELU LZE VOLIT ZÁKLADNÍ 
A DOPLŇKOVÉ REŽIMY:

   AuTomAT  - automatický provoz
   ZAmčEno  - zavření a uzamčení dveří
   VsTup -  jednosměrný provoz - pouze vstup
   VýsTup  - jednosměrný provoz - pouze výstup
   oTEVřEno  - trvale otevřeno (letní provoz)
   mAnuál  -  manuální ovládání pohyblivých  

křídel dveří
Doplňkové režimy automatických dveří:
   lékárEnský -  dveře se otevřou na nastavenou  

mezeru (např. 10 cm)
   ZVukoVý -  při každém protnutí paprsku fotobuněk 

se ozve signál
   čAs  -  nastavení času otevření automatických 

dveří
   rEsET -  slouží pro znovunačtení dráhy křídel 

automatických dveří

V  případě požadavku ovládání dveří z  exteriéru je 
potřeba připojit klíčový spínač nebo čtečku karet.

  systém TINA 2 - splňuje normu čsn En 16005

  systém DIVA L3 - splňuje normu čsn En 16005

  systém DIVA 5 - splňuje normu čsn En 16005

  křídlový otvírač Iso2 - splňuje normu čsn En 16005 
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V případě nejasností využijte bezplatnou konzultaci s prodejcem.



Automatické dveře TrIDo

Dveře TRIDO - dokonalost složená z detailů

Více o automatických 
dveřích naleznete na:

http://www.trido.cz/
automaticke-dvere/

Infračervený klíč
Klíč k zamčení / odemčení dveří z 

externí strany.

Klíčový spínač venkovní
Spínač k nastavení šesti 

provozních režimů pomocí 
otočného klíčového přepínače.

Klíčový spínač do sloupku 
Integrovaný spínač v rámu dveří k 

zamčení / odemčení dveří  
z externí strany.

Dálkový ovladač M / S
Ovladač pro volbu provozních 
režimů automatických dveří. 

Senzor pohybu a přítomnosti 
Bezpečnostní senzor pro 
kontrolu prostoru u posuvných 

dveří a jejich aktivaci.

Senzor přítomnosti
Bezpečnostní senzor pro 

kontrolu prostoru  
u posuvných dveří.

Senzor pohybu
Základní senzor pro aktivaci 
dveří vhodný pro posuvné i 

křídlové dveře.

Bezdotykový spínač
Senzor k bezdotykové aktivaci 

automatických dveří.

panel automatických dveří nabízí jednoduché 
nastavení provozních režimů dveří. Aktuální 
režim dveří je znázorněn na přehledném 
displeji. V  základním režimu lze volit ze  
6 funkcí dveří (automat, manuál, jednosměrné 
režimy – výstup a vstup, otevřeno a zavřeno). 
ovladač umožňuje nastavení zimního režimu 
(částečné otevření – úspora tepla). při ztrátě 
napájecího napětí dveře automaticky přejdou 
do nouzového režimu a stav napájení z baterie je 
zobrazen na displeji.

přístupový systém pracující na principu 
unikátních kódových klíčů poskytuje více 
než 4 bilióny kombinací. systém obsluhuje a 
kontroluje jednu nebo dvě nezávislé čtečky a je 
schopen uložit do paměti až 2 000 kontaktních 
klíčů, bezdotykových přívěsků, nebo karet. 
kontrolní jednotka blokuje neopravněné přístupy.

Ovládání a doplňkyOvládací panel NaviBlu 2

Čtečka karet a čipů
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