
Systemy automatyki  
do drzwi przesuwnych  
na drogach ewakuacyjnych A1400 AIR RD

Systemy automatyki do drzwi 
przesuwnych na drogach ewakuacyjnych

• Automatyczne drzwi do dróg ewakuacyjnych A1400 AIR RD są zgodne z EN 16005 i spełniają wszystkie kryteria 
bezpieczeństwa EN13489-1 Pl.D.

• Dzięki innowacyjnemu systemowi Energy Saving urządzenie rozpoznaje kierunek przejścia, nawet w sytuacji ruchu  
w kierunku poprzecznym, i doskonale optymalizuje czas otwarcia, zapobiegając rozpraszaniu powietrza.

Prześwit

800–3000 mm (1100–
–4000 mm w wersji 
teleskopowej)

Maks. masa skrzydła

150 – 2 x 120/2 x110 
– 4 x 60 kg (wersja 
teleskopowa)

EN16005

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model A1400 AIR RD
Napięcie zasilające 220–240 V AC – 50/60 Hz 
Maks. pobór mocy 140 W
Pobór mocy w trybie czuwania 3 W
Częstotliwość użytkowania 100%
Maks. grubość profilu skrzydła 65 mm
Silnik Zasilany napięciem 36 V DC z wbudowanym enkoderem
Dodatkowy silnik Zasilany napięciem 36 V DC
Maks. obciążenie akcesoriami 1 A – 24 V DC
Przeniesienie napędu Za pomocą elektroprzewodzącego paska zębatego
Czas otwarcia 10–75 cm/sek. (jedno skrzydło) – 20–150 cm/sek. (dwa skrzydła)
Czas zamknięcia 10–75 cm/sek. (jedno skrzydło) – 20–150 cm/sek. (dwa skrzydła)
Regulacja częściowego otwarcia 5–95% całkowitego otwarcia
Czas pauzy 0–30 s lub funkcja „Energy Saving”
Czas przestoju nocnego 0–240  sek.
Enkoder W standardzie
Monitorowanie czujnika zabezpieczającego (EN 16005) W standardzie (funkcja może być wyłączona)
Praca w trybie „low energy” (EN 16005) W standardzie (funkcja może być włączona)
Zakres temperatur pracy -20°C ÷ +55°C
Stopień ochrony IP 23 (tylko do zastosowań wewnętrznych)
Zgodność z normami EN 16005; EN 13489-1 Pl „d” CAT3; EN 13489-2; EN 60335-1; EN 60335-2; EN ISO 12100; EN 61000-6-2; EN 61000-6-3

•  Napędy do drzwi FAAC z serii A1400 AIR RD jako wyrób budowlany posiadają Krajową Ocenę Techniczną 
i Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych dla napędów do drzwi automatycznych na wyjścia i drogi 
ewakuacyjne.



MODELE Z SERII

Kod produktu Model Skrzydła Szerokość przejścia (mm) Maks. masa skrzydła* (kg) Samonośne

105140PA

A1400 AIR RD 1 pojedyncze 800÷3000 150 nie
A1400 AIR RD 2 podwójne 900÷3000 120 + 120 nie
A1400 AIR RDA 1 pojedyncze 800÷3000 150 tak
A1400 AIR RDA 2 podwójne 900÷3000 120 + 120 tak

105039PA

A1400 AIR RD T 2 pojedyncze teleskopowe 1100÷3000 110 + 110 nie
A1400 AIR RD T 4 podwójne teleskopowe 1400÷4000 60 + 60 + 60 + 60 nie
A1400 AIR RDA T 2 pojedyncze teleskopowe 1100÷3000 110 + 110 tak
A1400 AIR RDA T 4 podwójne teleskopowe 1400÷4000 60 + 60 + 60 + 60 tak

(*) Maks. masa skrzydła zmienia się wraz z szrokością przejścia.

PEŁNY UKŁAD AUTOMATYKI DO WEJŚĆ SPECJALNYCH A1400 AIR RD ZAWIERA NASTĘPUJĄCE PODZESPOŁY:
CENTRALA STERUJĄCA E1400 RD
• Mikroprocesorowa centrala 

sterująca E1400 RD  
z zaawansowanymi funkcjami 
bezpieczeństwa.

• Zasilacz impulsowy 230 V AC.
• Zasilanie awaryjne aktywowane 

automatycznie w przypadku 
zaniku zasilania (otwarcie  
drzwi stosownie do normy  
EN 16005)

• Kolorowe, zdejmowalne zaciski.
• Programowanie za pomocą 

klawiatury SDK EVO.
• Regulacja automatyczna:

–  definiowanie pozycji otwartej  
i zamkniętej,

–  dobór optymalnej prędkości, 
przyspieszania i zwalniania,

–  monitorowanie czujnika zgodnie  
z normą EN 16005,

–  zabezpieczenie 
przeciwzgnieceniowe zgodnie  
z normą EN 16005,

–  możliwość regulowania prędkości 
i bezpośredniej konfiguracji 
ustawień centrali sterującej 
(bez pomocy zewnętrznych 
programatorów).

• Funkcja RESET.
• Dwa konfigurowalne styki wyjścia.
• Cztery konfigurowalne styki 

wejścia.
• Dwa konfigurowalne styki wejścia 

awaryjnego.
• Cztery programowalne wejścia 

monitorowania czujnika 
zabezpieczającego zgodnie  
z EN 16005.

• Dwa konfigurowalne wejścia 
prądowe lub częstotliwościowe do 
monitorowania czujników ruchu  
EN 16005.

• Funkcja blokady.
• Funkcja gongu.
• Funkcja oświetlenia zewnętrznego.
• Funkcja natychmiastowego 

zamknięcia.

• Wyświetlacz LCD pokazujący 
statusy drzwi, diagnostykę awarii  
i programowanie.

• Trzy przyciski do programowania 
PODSTAWOWEGO:
– liczba skrzydeł,
–  czas pauzy,
– oszczędzanie energii,
– pauza - tryb nocny,
– prędkości otwarcia i zamknięcia,
– siła otwarcia i zamknięcia,
– czas działania siły napędowej,
–  programowanie czujnika 

wewnątrz/na zewnątrz,
– konfiguracja awaryjna.

• Trzy przyciski do programowania 
ZAAWANSOWANEGO:
–  monitorowane zarządzanie 

czujnikami zabezpieczającymi,
– konfiguracja wejść,
– funkcja „apteczna”,
– blokada silnika,
–  monitorowanie blokady silnika,
–  opóźnienie wejścia trybu 

nocnego,
– konfiguracja wyjść.

• Uaktualnienie oprogramowania oraz 
pobieranie/zapisywanie niektórych 
informacji (konfiguracja, timery, 
logi) przez USB.

PROFIL NOŚNY
• Wykonany z tłoczonego, 

anodyzowanego aluminium,  
z otworami montażowymi  
do odpowiedniej regulacji 
wysokości i szerokości.

• Wymiary (wys. x głęb.)  
70 x 166 mm.

• Zintegrowana szyna jezdna.

POKRYWA 
• Aluminium naturalne lub 

anodowane, 100 mm lub 140 mm, 
z profilem „L”.

• Mechanizm zabezpieczający  
do łatwego montażu z głównym 
profilem nośnym, zapobiegający 

odpadnięciu pokrywy.
• Adaptery umożliwiające montaż 

drzwi o różnej grubości  
(maks. 65 mm).

• Mocowanie zawiasu na profilu 
nośnym z antywibracyjnym 
zabezpieczeniem izolującym 
(otwarcie pokrywy przez obracanie 
ku górze).

• Blokowanie w pozycji otwartej  
w celu przeprowadzenia czynności 
serwisowych.

ELEMENTY NAPĘDU 
• Główny motoreduktor 36 V  

z enkoderem optycznym.
• Dodatkowy motoreduktor 36 V  

z regulacją naprężenia paska.
• Mikroprocesorowa centrala 

sterująca E1400 RD z dodatkową 
kontrolą bezpieczeństwa.

• Elektroprzewodzący pasek zębaty 
przenoszący napęd 12 mm.

• Dwa wózki jezdne (wersja  
z jednym ruchomym skrzydłem) 
lub cztery wózki jezdne (wersja 
dwuskrzydłowa).

• Energooszczędny zasilacz  
impulsowy (GREENtech).

ELEMENTY NAPĘDU DO MODELU 
A1400 AIR RD T
• Główny motoreduktor 36 V  

z enkoderem optycznym.
• Dodatkowy motoreduktor 36 V  

z regulacją naprężenia paska.
• Mikroprocesorowa centrala 

sterująca E1400 RD z dodatkową 
kontrolą bezpieczeństwa.

• Elektroprzewodzący pasek zębaty 
przenoszący napęd 12 mm.

• Koło pasowe z regulacją naprężenia 
paska do modelu AIR RD T.

• Cztery wózki jezdne (wersja AIR 
RD T2) lub osiem wózków jezdnych 
(wersja AIR RD T4).

• Energooszczędny zasilacz  
impulsowy (GREENtech).

WÓZKI JEZDNE
• Konstrukcja ze stali ocynkowanej.
• Dwa łożyskowane koła z 

syntetycznego materiału.
• Łożyskowane, nylonowe koło 

zabezpieczające.
• Regulacja wysokości ± 7,5 mm  

za pomocą śruby.
• Regulacja boczna ± 10 mm.
• Profil aluminiowy do przyłączenia 

skrzydła lub podkładki dystansowe.
• Szczotka do czyszczenia szyny.


