
Systemy automatyki  
do drzwi skrzydłowych A951

Automatyka do drzwi wewnętrznych

• Napęd A951 otwiera i zamyka drzwi wewnętrzne cicho i delikatnie.
• Pokrywa obudowy jest wykonana z tłoczonego, anodyzowanego aluminium.
• Wyprodukowano zgodnie z nowymi europejskimi normami bezpieczeństwa EN 16005. Prędkość i siła programowane 

w zależności od wymiarów drzwi.
• Odpowiedni dobór komponentów mechanicznych i elektronicznych zapewnia, że system automatyki A951 cicho 

napędza skrzydła o masie 100 kg i szerokości 1100 mm w trybie ciągłej pracy, gwarantując przez cały czas pełne 
bezpieczeństwo operacyjne.

Długość skrzydła

od 700 do 1100 mm

Maks. masa skrzydła

100 kg

EN16005

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model A951
Napięcie zasilające 220–240 V AC – 50/60 Hz
Maks. pobór mocy 100 W
Pobór mocy w trybie czuwania 5 W
Częstotliwość użytkowania 100%
Maks. moment obrotowy (do wału wyjściowego) 25 Nm
Silnik Zasilany napięciem 24 V 
Maks. obciążenie akcesoriami 1 A – 24 V DC
Zasilanie elektrozamka (styk NO/NC) 24 V DC maks. 500 mA
Wymiary (dł. x wys. x szer.) 575 x 60 x 70 mm
Masa 7 kg
Praca w wypadku awarii zasilania Ręczne otwarcie push/pull
Maks. kąt otwarcia skrzydła 100÷125°
Czas otwarcia 4–10 s (regulowany)
Czas zamknięcia 4–10 s (regulowany)
Regulacja częściowego otwarcia Standard (regulowany)
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 EN16005; EN61000-6-2; EN61000-6-3; EN13849



MODELE Z SERII

Model Opis Prześwit (mm)
Maks. masa skrzydła 

z ramieniem przegubowym (kg)

Maks. masa skrzydła z 
ramieniem ślizgowym

(kg)

Kod 
produktu

A951

Z elektroniczną centralą 
sterującą, selektorem funkcji 
i pokrywą  
z anodowanego aluminium

700÷1100 100 100 105951

Ramiona
Ramię ślizgowe 390167
Ramię przegubowe 390169

PEŁNY UKŁAD AUTOMATYKI A951 ZAWIERA NASTĘPUJĄCE PODZESPOŁY:

CENTRALA STERUJĄCA E1400 RD
• Wbudowana mikroprocesorowa 

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

• Zabezpieczenie 
przeciwzgnieceniowe podczas 
zamykania i otwierania.

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

• Funkcja „INTRUZ”  
– zabezpieczenie przed próbą 
ręcznego otwarcia drzwi.

• Wybieralna funkcja  
„PCHNIJ I PRZEJDŹ”.

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

• Funkcje dostępne w wypadku 
użycia klawiatury KP EVO  
lub LK EVO:
–  regulacja prędkości otwierania  

i zamykania,
–  regulacja zabezpieczenia 

przeciwzgnieceniowego,
–  regulacja czasu pauzy,
–  autodiagnostyka,
– kalendarz tygodniowy,
–  zarządzanie zestawem baterii  

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

serwisowania,
–  wyświetlanie liczby cyklu,
–  wersja MASTER-SLAVE dla drzwi 

dwuskrzydłowych (z panelem 
łączności),

–  funkcja BLOKADY (z panelem 
łączności),

–  funkcja DOMOFONU (z panelem 
łączności).

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

• Użycie przetworników FAAC  
(z panelem łączności).

• Użycie akcesoriów Bus 2easy  
(z panelem łączności).

ELEMENTY NAPĘDU 
• Elektromechaniczny system 

automatyki FAAC do drzwi 
skrzydłowych zasilanych z prądem 
stałym.

• Pokrywa obudowy z aluminium 
anodowanego.

• Ramiona przegubowe i ślizgowe 
z aluminium anodowanego 
(zamawiane oddzielnie).

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

• Obsługa ręczna w przypadku awarii 
zasilania.

• Opcjonalna bateria.


