
Systemy automatyki  
do drzwi skrzydłowych 950N2

Systemy automatyki do drzwi 
skrzydłowych

• Systemy automatyki 950N2, zgodne z EN 16005, pozwalają na otwieranie drzwi o masie ponad 360 kg cicho  
i w trybie ciągłej pracy.

• Obudowa może być wykonana z anodowanego aluminium.

Długość skrzydła

od 700 do 1400 mm

Maks. masa skrzydła

od 286 do 367 kg

EN16005

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model 950N2
Napięcie zasilające 220–240 V AC – 50/60 Hz
Maks. pobór mocy 100 W
Maks. pobór mocy w trybie czuwania bez akcesoriów 5 W
Częstotliwość użytkowania 100%
Silnik Zasilany napięciem 24 V DC
Maks. obciążenie akcesoriami 1 A – 24 V 
Zasilanie elektrozamka (styk NO/NC) 24 V DC maks. 500 mA
Wymiary (dł. x gł. x wys.) 530 x 160 x 105 mm
Waga 10 kg
Praca w wypadku awarii zasilania Ręczne otwarcie push/pull – sprężyna zamykająca 
Maks. kąt otwarcia skrzydła 100÷125°
Czas otwarcia 4–10 s (regulowany)
Czas zamknięcia 4–10 s (regulowany)
Regulacja częściowego otwarcia 10–90% całkowitego otwarcia
Czas pauzy 0–30 sek. 
Czas przestoju nocnego 0÷90 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 wyłączona)
Zakres temperatur pracy -20°C ÷ +55°C
Stopień ochrony IP 23 (tylko do zastosowań wewnętrznych)
Zgodność z normami EN 16005; EN 61000-6-2; EN 61000-6-3; EN 13849-1; EN13849-2



MODELE Z SERII

Model Opis Prześwit (w mm)
Maks. masa skrzydła 

z ramieniem 
przegubowym

Maks. masa skrzydła 
z ramieniem ślizgowym

Kod produktu

950N2

Z elektroniczną centralą sterującą,
selektorem funkcji i pokrywą  

z anodowanego aluminium 700÷1400
367 kg – 700 mm
92 kg – 1400 mm

286 kg – 700 mm
71 kg – 1400 mm

1054152

Z elektroniczną centralą sterującą,
selektorem funkcji i bez pokrywy

2050042

Ramiona
Ramię przegubowe 390039

Standardowe ramię ślizgowe 390040
Krótkie ramię ślizgowe 390041

PEŁNY UKŁAD AUTOMATYKI 950N2 ZAWIERA NASTĘPUJĄCE PODZESPOŁY:

CENTRALA STERUJĄCA 
• Wbudowana mikroprocesorowa 

centrala sterująca z funkcją 
automatycznej diagnozy i ciągłego 
monitoringu wszystkich funkcji drzwi.

• Zabezpieczenie 
przeciwzgnieceniowe podczas 
zamykania i otwierania za 
pomocą wysoce precyzyjnego 
magnetycznego enkodera.

• Zintegrowany selektor 
funkcji z logiką operacyjną: 
AUTOMATYCZNY – RĘCZNY/NOC 
– OTWARTY.

• Samodzielne uczenie się pozycji 
otwartej i zamkniętej drzwi.

• Wybór rodzaju ramienia.
• Funkcja CLOSING STROKE, aby 

zapewnić zamknięcie drzwi nawet 
podczas silnego wiatru.

• Funkcja CZĘŚCIOWEGO 
ZATRZYMANIA, określająca 
przestrzeń bezpiecznego otwarcia.

• Funkcja PCHNIJ I PRZEJDŹ, która 
kontroluje mechaniczne otwarcie 
przez wstępne popchnięcie drzwi 
ręcznie.

• Funkcja SCP, zwiększająca siłę 
ostatniego etapu zamykania.

• Funkcja UTRZYMANIA 
ZAMKNIĘCIA przeciwdziała 
wszelkim próbom otwarcia 
drzwi przez podmuch wiatru lub 
popychanie ręczne.

• Obsługa klawiatury KP EVO, LK 
EVO i KS EVO.

• Funkcje klawiatury KP EVO:
–  wprowadzanie hasła dostępu dla 

użytkownika i instalatora,
–  regulacja prędkości otwierania  

i zamykania,

–  regulacja zabezpieczenia 
przeciwzgnieceniowego,

–  regulacja czasu pauzy,
– autodiagnostyka,
–  zarządzenie kalendarzem 

tygodniowym,
–  zarządzanie zestawem baterii  

i zamkiem,
–  programowanie wejścia/wyjścia,
–  ostrzeżenia o cyklu 

serwisowania,
– wyświetlanie liczby cyklu.

• Wersja MASTER-SLAVE dla drzwi 
dwuskrzydłowych.

• Funkcja BLOKADY.
• Funkcja DOMOFONU.
• Uaktualnienie oprogramowania  

i pobieranie/zapisywanie niektórych 
informacji (konfiguracja, timery, 
logi) przez USB.

ELEMENTY NAPĘDU
• Elektromechaniczny system 

automatyki FAAC do drzwi 
skrzydłowych, z motoreduktorem 
prądu stałego i sprężyną powrotną.

• Obudowa zabezpieczająca  
z aluminium anodowanego.

• Ramiona z aluminium tłoczonego 
(zamawiane oddzielnie).

• Instalacja na nadprożu  
lub na drzwiach z otwieraniem  
na zewnątrz i do zewnątrz.

• Obsługa ręczna w wypadku awarii 
zasilania.


