
Skladba řešení:

• automatický otvírač

• kluzná lišta pro otvírání ven / dovnitř                  

• mikrovlnný senzor

• 2 ks dálkový ovladač

Automatizované řešení pro komfortní 
bezdotykové otevírání dveří.

Možnost propojení s libovolným elektronickým 
přístupovým systémem, bezdotykovými čidly 
nebo kamerou.

Automatický otvírač dveří ED 100 je automat pro otevírání dveří. Umožňuje automatické 

otevření dveří bez nutnosti dotýkat se kliky nebo madla dveří, čímž výrazně zvyšuje 

komfort při průchodu dveřmi a zároveň díky bezdotykové funkci pomáhá zabránit šíření 

infekčních nemocí. 

Jedná se o efektivní, bezpečný a zároveň jednoduchý systém s využitím pro kanceláře, 

provozy, obchody, banky, školy, nemocnice, domovy důchodců a řadu dalších míst. Otvírač 

zajišťuje hladké otevírání a zavírání dveří s velmi nízkou hlučností, je tedy vhodný i pro 

použití v prostorech, kde je vyžadováno ticho. 

Může být ovládán výstupem z jakéhokoliv elektronického přístupového systému 

(tedy čipem, číselným kódem, otiskem prstu apod.), dálkovým ovladačem, pohybovým 

čidlem, bezdotykovým spínačem nebo biometrickým snímačem – například snímačem s 

termokamerou, která navíc může kontrolovat tělesnou teplotu příchozích a neumožnit 

vstup osobám s příznaky nemoci (zvýšenou teplotou).

Termokamera KG-9266-T je termální bi-spektrální síťová kamera pro venkovní i vnitřní 

použití díky  ochraně IP 66 proti prachu a vodě. Vyznačuje se kromě běžných optických 

funkcí pro kamery také velmi přesným bezdotykovým měřením teploty. 

Síťové připojení dovoluje tuto kameru zakomponovat do existujících nebo projektovaných 

systémů kontroly přístupu nebo dohledu. Největší uplatnění najde v systémech pro 

řízení pohybu osob na letištích, v nemocnicích, v obchodních centrech, v metru a v dalších 

veřejných prostorách. Lze ji však využít také ke kontrole skladů, monitorování teploty hald 

a prevenci požárů.

Automatický 
otvírač dveří

Detailní popis řešení:
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A) Požadavky na montáž:
• Otvírač je možno instalovat na dveře otevírané dovnitř i ven – vždy je nutné 

použít příslušné ramínko. Otvírač se instaluje na vnitřní stranu zárubně. Pro dveře 
otevírané dovnitř se používá tažné ramínko (součástí balení). Pro dveře otevírané 
ven je potřeba použít tlačné ramínko (nutné pořídit zvlášť).

• Při instalaci otvírače postupujte podle přiloženého návodu.
• Otvírač vyžaduje zdroj napájení. Při zapojování otvírače se řiďte návodem.
• Otvírač je možné instalovat na jednokřídlé i dvoukřídlé dveře a umožňuje nastavení 

aktivního a pasivního křídla.

B) Technické parametry systému – automatický otvírač:
• Pracuje v režimu „k sobě“ i „od sebe“ na levých i pravých dveřích
• Dlouhá životnost a velmi nízká spotřeba energie
• Nastavitelná rychlost otevírání a zavírání, automatický zpětný chod
• Různé režimy lze nastavit dálkovým ovladačem                                                          

(např. automatické otvírání, zamčeno, trvale otevřeno apod.) 
• Podpora více systémů řízení přístupu a požárního poplachového systému
• Provozní napětí: 230 V
• Rychlost otevření: 3-7 sekund (90°)
• Pracovní teplota: -20 až +55 °C
• Úroveň zabezpečení: IPI2D
• Rozměry: 620 x 197 x 82 mm
• Hmotnost: 8,5 Kg

C) Technické parametry systému – termokamera:
• Vysoká přesnost při měření teploty lidského těla v toleranci +-  0,3 °C, možnost 

měření teploty více osob v okruhu 0,5-3 m
• Podporuje ukládání dat na SD kartu nebo do PC
• Infračervený filtr, redukce šumu, potlačení silného světla, průhled mlhou
• Hlasový výstup: (normální teplota, vysoká teplota), nastavené upozornění a alarm 

při překročení 
• Podporuje TCP/IP/GB.T 28181/DHCP, RTP, RTSP, PPPoE UPnP, UDP
• Objektiv 1/2,7“ CMOS Hi3516D500+SONY327 2 Mpx
• Nnapájení: 12 V DC, 1 A
• Rozměry: 162 x 76,6 x 86,3 mm
• Hmotnost: 1,5 kg

Automatický otvírač dveří

Bezdotykový enzor

Termokamera

Dálkový ovladač


