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Remélem, a fennálló körülmények ellenére is egészséges, és egészségben tudja ked-

ves családját! Ha rövidebb-hosszabb időre meg is kell állnunk, az élet halad tovább, 

fejlődünk, dolgozunk! Szeretnénk fi gyelmét folyamatosan bővülő termékkörünkre 

irányítani, mely újabb ötleteket, továbblépési lehetőséget hozhat az Ön számára is! 

Ez évi első számunkban kiemelten foglalkozunk a légutánpótló-menekülő-beléptető 

ajtókkal, mint egyre gyakrabban felmerülő igénnyel az ajtók mozgatása területén. 

Bemutatkozunk új olasz kapuautomatikai termékeinkkel, tovább bővített beléptető 

zárakat, olvasókat ismertető termékpalettánkkal, és nem utolsósorban fő vonalunk, 

az ablakmozgatás területéről is szolgálunk néhány újdonsággal, mind a szellőztetés, 

mind a természetes hő- és füstelvezetés területéről. Utóbbit két piacvezető NRWG 

minősített német gyártóval bővítettük, az Aumüller Aumatic Gmbh-val és a D + H 

Mechatronic Gmbh-val, akiket immár közvetlen beszállító partnereink között tudha-

tunk! Felmerülő kérdései esetén továbbra is állunk szíves rendelkezésére! Reméljük, 

itt megtalálja az Önt érdeklő termékeket!

Az Overmatic csapata

Tisztelettel: Szabolcs Péter ügyvezető
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Fókuszban a
légutánpótló-menekülő-beléptető

ajtók

Gyakori elvárás manapság, hogy egy ajtó egyszerre többféle feladatot is képes legyen ellátni. Rendelkezzen menekülő funk-
cióval, ugyanakkor a hő- és füstelvezető rendszer részeként gondoskodjon a friss levegő utánpótlásáról, és természetesen 
beléptető funkciót is biztosítson. Egy légutánpótló kétszárnyú ajtó esetében a menekülést rejtett motoros pánikzár bizto-

sítja. Az ajtó belső oldalán lehet rátét pánikvasalat, vagy kilincs, a külső oldalon pedig ajtógomb. A friss levegő utánpótlást pedig 
szárnyanként egy-egy ajtónyitó félautomatika biztosítja. Az alábbiakban átfogó képet szeretnénk nyújtani egy légutánpótló-me-
nekülő-beléptető ajtó szükséges elemeiről.
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Menekülő funkciót biztosító kétszárnyú, rejtett, motoros pánikvasalat szett alumínium, fém és fa ajtókba. Mindkét szárny motorosan működik. Belső 
oldaláról kilinccsel vagy rudazatos pánikvasalattal nyithatók a szárnyak minden esetben. Kívülről gomb vagy fogantyú kerül felszerelésre, az ajtó visz-
szazáródásakor a pánikzár automatikusan visszareteszeli mindkét szárnyat (E funkció).  A belépést mechanikusan kulccsal vagy beléptető rendszerrel 
lehet megoldani. Friss levegő utánpótló ajtók esetén  a tűzjel észlelése után a motoros pánikzár oldja az állószárny alsó-felső rejtett rudazatát és  ki-
oldja a mozgó szárny reteszelését, mely által a szárnyak nyithatóvá válnak. Ezt követően a légutánpótló félautomatikák kinyitják a szárnyakat. A tűzjel 
megszűnése után záróparancsra a légutánpótló félautomatikák karjai visszahúzódnak, és ezzel együtt az ajtó külső oldalán felszerelt ajtócsukók és 
opcionális sorrendszabályzó a megfelelő sorrendben zárják vissza a szárnyakat. Beléptető rendszer esetén a mozgó szárny motorosan old. A szett 
egy kétszárnyú ajtó összes szükséges motoros pánikzár elemét tartalmazza. Esetleges kilincsek, gombok, fogantyúk,ajtócsukók vagy rátét pánikrud-
azatok, ill. légutánpótló ajtó automatikák külön tételként alább, ill. részletesen magazinunk további oldalain megtalálhatók.

DORMA 
PH2501 KIT 2
Rátét pánikvasalat 2 szárnyú ajtó-
ra, a Dorma SVA+SVI motoros rej-
tett pánikzáras ajtó belső oldalára. 
A szett tartalmazza a mozgó és ál-
lószárnyra szerelendő pánikrudas 
elemeket kompletten. A kereszt-
rudak 1130 mm hosszúak, max. 
szárnyszélesség 1200 mm. 

AUM FTA600 R
Robusztus, korrózióálló görgős félautomatika konzolszettel, friss leve-
gő utánpótló ajtókhoz. Alapesetben szabadonfutó, ami lehetővé teszi 
az akadálymentes napközbeni közlekedést. 3000 N indítási erő, 215 
Nm (~ 600 N), nyitási nyomatéka 215 Nm (~ 600 N), nyitási idő 90°-ig 
45 mp, programozható funkciók, 40 x 56 x 421 mm, Védettség IP32
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DORMA SVA+SVI motoros pánikzár rendszer 
kétszárnyú ajtókhoz

DORMA SVA+SVI
motoros pánikzár

rendszer kétszárnyú 
ajtókhoz

CRP-100 G
Menekülő törőüveges ajtóvésznyitó 
gomb, zöld

Motorok Friss levegő utánpótló ajtókhoz

SIM. EA KL2T KIT 
Görgős ajtónyitó félautomatika egyenes konzollal, melyet erre a 
funkcióra elsőként ajánlunk légutánpótló ajtókhoz. Alapjáratban 
szabadonfutó, ami napi használatra alkalmassá teszi az ajtót így  aka-
dálymentesen lehet közlekedni. Amikor a motor a  vezérléstől meg-
kapja a jelzést, azon nyomban nyitja az ajtót, ezáltal lehetővé téve a 
menekülést és a légutánpótlást.  Névleges terhelhetősége nyitáskor 
300 N, záráskor 50N. Az automatika funkciói programozhatóak. A 
gépház mérete:  500x58x122 mm, névleges sebesség 19,2 mm/sec. 
E6/EV1 eloxált színben, saválló karral. IP54 védettség.

DH DDS 54/500 
Görgős ajtónyitó félautomatika konzolszettel, légutánpótló aj-
tókhoz. Alapállapotban szabadonfutó, ami lehetővé teszi az ajtó 
napi használatát, a vezérléstől kapott jelre 500 N-os erővel nyitja 
az ajtót max. 90°-ig, friss levegő utánpótlására vagy a menekü-
lési útvonal megnyitásához. Az automatika funkciói és paramé-
terei programozhatóak. 500 N nyitási és zárási erő, 11,8 mm/
sec. nyitási és zárási sebesség, 522x40x80 mm, fehér alumínium 
(RAL9006) kivitelben. IP32-es védettség.

Elektromos letűzők friss levegő utánpótló ajtókhoz

OVM-50 NV FEHÉR és SZÜRKE
Elektromos ajtószárny letűző, öntvény szinterezett ház, inox padlóhüvellyel

Az OVM-50 NV egy elektromágneses letűző, ill. csapzár megoldás, mely elsősorban menekülő és friss levegő utánpótló ajtók zárva 
tartását szolgálja. Tűzjelzéskor az RWA vezérlés megszünteti az áramellátását, ezért old, és így teszi lehetővé a nyílászárók nyitását. 
Az egység az ajtólap aljára kerül felszerelésre. Ha feszültség alá helyeztük, a csapzár kézzel vagy lábbal történő lenyomására az elekt-
romágnes összetapad, és rögzít. Az ajtó rögzítése maga a csapzár vastag acéltüskéje által valósul meg, amit a padlóba süllyesztett 
hüvely fogad. Tápfeszültség 12/24 VDC. Inox padlóhüvellyel kompletten. Fehér és szürke színekben
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Tolókapu szettek, 230 VacTolókapu szettek, 230 VacTolókapu szettek, 230 Vac

OXY KIT PERSEUS 
Tolókapu automatika szett  Egyszerű, stabil változat 
max. 500 kg kapusúlyig. 400 N, 230 Vac., 10 mt/perc. 
Választható villogó és vagy kertvilágítás funkció. A szett 
tartalma: 1 db Perseus tolókapu motor beépített vezér-
léssel és rádió vevőegységgel, 1 pár fotocella, 2 db VE-
NUS 3 csatornás távirányító, 4 m CRV6 műanyag, fémbe-
tétes fogasléc. A motorok áramszünet esetén kulccsal 
kioldhatók. Védettség IP55.

OXY VENUS
3 csatornás ugrókódos távirányító OXY szárnyas és tolókapukhoz, 
433 MHz

OXY
FLASLIGHT
Villogó egység 230 VAC toló 
vagy nyíló kapuautomatikához

OXY KIT ARTEMIS 
Tolókapu automatika szett 600 N 230 VAC, max. 800 kg 
kapusúlyig. Programozható kiskapu funkció, gyors zárás 
(áthaladás érzékelés), lassítás, állítható szárny késlel-
tetés (csukás sorrend szabályzás), kertvilágítás. A szett 
tartalma: 1 db ARTEMIS 800 tolókapu motor, 1 db digi-
tális vezérlés rádióvevővel, 1 pár fotocella, 2 db VENUS 
3 csatornás távirányító, 4 m CRV6 műanyag, fémbetétes 
fogasléc. A motorokat áramszünet esetén kulccsal ki le-
het oldani, Védettség IP55.

OXY KIT SARGON  S300
Kapuautomatika szett 230 VAC, 2 szárnyú szárnyas kapukhoz, max. szárnyhossz 2,6 m, löket 300 mm, max. Súly 250 kg /szárny. Programozható kiskapu 
funkció, gyors zárás (áthaladás érzékelés), lassítás, állítható szárny késleltetés (csukás sorrend szabályzás), kertvilágítás, elektromos zár kimenet. A szett 
tartalma: 2 db SARGON 300 karos motor (jobbos + balos), 1 db NEREA digitális vezérlés rádióvevővel, 1 pár fotocella, 2 db VENUS 3 csatornás távirá-
nyító. A motorokat áramszünet esetén kulccsal ki lehet oldani. 100% alumínium és fém alkotóelemekből készült olasz termék. 2200 N, IP43, 230 VAC

OXY KIT SARGON S400
Kapuautomatika szett 230 VAC, 2 szárnyú szárnyas kapukhoz, max. szárnyhossz 3 m, löket 400 mm, max. Súly 250 kg /szárny. Programozható kiskapu 
funkció, gyors zárás (áthaladás érzékelés), lassítás, állítható szárny késleltetés (csukás sorrend szabályzás), kertvilágítás, elektromos zár kimenet. A szett 
tartalma: 2 db SARGON 400 karos motor (jobbos + balos), 1 db NEREA digitális vezérlés rádióvevővel, 1 pár fotocella, 2 db VENUS 3 csatornás távirá-
nyító. A motorokat áramszünet esetén kulccsal ki lehet oldani. 100% alumínium és fém alkotóelemekből készült olasz termék. 2200 N, IP43, 230 VAC

OXY KIT SARGON  S600
Kapuautomatika szett 230 VAC, 2 szárnyú szárnyas kapukhoz, max. szárnyhossz 4 m, löket 600 mm, max. Súly 250 kg /szárny. Programozható kiskapu 
funkció, gyors zárás (áthaladás érzékelés), lassítás, állítható szárny késleltetés (csukás sorrend szabályzás), kertvilágítás, elektromos zár kimenet. A szett 
tartalma: 2 db SARGON 600 karos motor (jobbos + balos), 1 db NEREA digitális vezérlés rádióvevővel, 1 pár fotocella, 2 db VENUS 3 csatornás távirá-
nyító. A motorokat áramszünet esetén kulccsal ki lehet oldani. 100% alumínium és fém alkotóelemekből készült olasz termék. 2200 N, IP43, 230 VAC

Szárnyaskapu szettek, 230 Vac
KAPUAUTOMATIKÁK
Szárnyaskapu szettek, 230 VacSzárnyaskapu szettek, 230 Vac
KAPUAUTOMATIKÁK
Szárnyaskapu szettek, 230 Vac
KAPUAUTOMATIKÁK



Vállaljuk természetes hő- és füstelvezető rendszerek megtervezését és kivitelezését a 
motorral ellátott ablakok legyártásától és beépítésétől a vezérlésen keresztül a komplett 
rendszer beüzemeléséig! Állunk rendelkezésére! !

OXY STD800
Fotocellapár 230 Vac toló vagy nyíló kapuautomatikához, 180°-ban 
fordítható fej

AUMÜLLER KS4
DREHVOLUTION
Igényes 24 VDC-s prémium megoldás befelé nyíló ab-
lakokhoz egy láncos motorral és egy forgókonzollal. 
Függönyfalban ezzel a megoldással optimális esetben 
max. 93°-os nyitás érhető el. Az AUMÜLLER AUMATIC 
láncos motorja az ALIPLAST lengyel profi lokkal NRWG 
(természetes hő- és füstelvezető rendszer) minősített 
megoldás. A láncos motor a tokra kerül, a forgókon-
zol a szárnyra. A nyílás irányának megfelelően jobbos 
vagy balos szett kiválasztása szükséges. Az ablak zárva 
tartásához ablakmérettől függően 1 vagy 2 reteszmo-
tor szükséges. 

D+H „FELVONÓHÍD”
(DRAWBRIDGE)
megoldás befelé bukó ablakok mozgatására

Mintha egy láncos felvonóhidat engednénk le és húznánk fel egy kö-
zépkori várban. A két láncos motor biztonságosan fogja az ablakot. 
A láncos motorok rögzítik a szárnyat, további reteszelő elemekre 
nincs szükség. Magasan lévő ablakok szakszerű és biztonságos buk-
tatásához is ajánlott. A speciális lánc a mozgás szögét képes követ-
ni, így minél nagyobbat bukik az ablak, annál jobban hajlik a lánc. 
Ideális, biztonságos megoldás magasban lévő ablakok mozgatására.

OG CRV6 
Műanyag fogasléc fém betéttel 1 m, 6 felfogatás, M4 modulusú 
fogaskerékhez

OG A433 Antenna
Univerzális - antenna 433 MHz, 3m kábellel

OG CRMACC8 
Fém fogasléc 1 m, 30x8 mm, 3 db csavarral, 4 méter/csomag kiszere-
lésben, M4 modulusú fogaskerékhez

OG CRMACC12 
Fém fogasléc 1 m, 30x12 mm, 3 db csavarral, 4 méter/csomag kisze-
relésben, M4 modulusú fogaskerékhez

TERMÉSZETES HŐ- ÉS FÜSTELVEZETÉS
(NRWG)

Érdekes, nem mindennapi megoldások a természetes hő- és füstelvezetés területéről.

ABLAKMOZGATÁS
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Vezérlések hő- és légutánpótló
rendszerekhez

Az RWA vezérlések a tűzjelző központok és az ablakokat mozgató motorok mint végrehajtó eszközök közötti kapcsolatot terem-
tik meg. Alkalmasak továbbá kézi indításra is, tűzjelző központ nélkül is. A vezérlések a motor vagy motorok áramfelvétele sze-
rint bővíthetőek, a kisebb lépcsőházi, néhány motort vezérlő rendszerektől egészen az akár 40-50 motort tartalmazó rendsze-

rekig. A vezérlések alapvetően motorokat vezérelnek, de olyan piaci igényeknek is megfelelnek, mint a friss levegő pótló nyílászárókhoz 
használt síkmágnesek, ill. a nagy teljesítményű 400 V-os elszívó ventilátorok mágneskapcsolójának vezérlési képessége is. Ugyanakkor 
patronos hő- és füstelvezető kupolák indító vezérléseként is kiválóan működnek.

Az RWA vezérlések a tűzjelző központok és az ablakokat mozgató motorok mint végrehajtó eszközök közötti kapcsolatot terem-
tik meg. Alkalmasak továbbá kézi indításra is, tűzjelző központ nélkül is. A vezérlések a motor vagy motorok áramfelvétele sze-
rint bővíthetőek, a kisebb lépcsőházi, néhány motort vezérlő rendszerektől egészen az akár 40-50 motort tartalmazó rendsze-

rekig. A vezérlések alapvetően motorokat vezérelnek, de olyan piaci igényeknek is megfelelnek, mint a friss levegő pótló nyílászárókhoz 
használt síkmágnesek, ill. a nagy teljesítményű 400 V-os elszívó ventilátorok mágneskapcsolójának vezérlési képessége is. Ugyanakkor 
patronos hő- és füstelvezető kupolák indító vezérléseként is kiválóan működnek.

Az RWA vezérlések a tűzjelző központok és az ablakokat mozgató motorok mint végrehajtó eszközök közötti kapcsolatot terem-
tik meg. Alkalmasak továbbá kézi indításra is, tűzjelző központ nélkül is. A vezérlések a motor vagy motorok áramfelvétele sze-
rint bővíthetőek, a kisebb lépcsőházi, néhány motort vezérlő rendszerektől egészen az akár 40-50 motort tartalmazó rendsze-

rekig. A vezérlések alapvetően motorokat vezérelnek, de olyan piaci igényeknek is megfelelnek, mint a friss levegő pótló nyílászárókhoz 
használt síkmágnesek, ill. a nagy teljesítményű 400 V-os elszívó ventilátorok mágneskapcsolójának vezérlési képessége is. Ugyanakkor 
patronos hő- és füstelvezető kupolák indító vezérléseként is kiválóan működnek.

WIN 24 L6 
Lépcsőházi RWA vezérlés

A 6 A terhelhetőségű 1 db motor kimenettel rendelkező RWA vezérlést ablakmozgató motorok egyi-
dejű mozgatásához (kiscsoport), ill. Olyan lépcsőházi rendszerekhez ajánljuk, ahol csak RWA motoro-
kat kell kezelni. Amennyiben felmerül síkmágnes, ill. elektromos ellenoldalak kezelésének igénye is, 
úgy a WIN24 LM változat a megfelelő.
Technikai jellemzők: Külön nyitás és zárás bemenet, 1 bemenet a tűzközponttól, 1 bemenet a 
szél-esőérzékelőtől, 1 bemenet a Winkey fő kezelőtől, 1 bemenet a diszpécser kezelőtől, 1 bemenet 
a szellőztető kezelőtől, 2 db programozható feszültségmentes kontaktus kimenet 16 A-es ohmikus 
terhelhetőséggel. természetes hő- és füstelvezető, ill. légutánpótló rendszerekhez ajánljuk. A vezér-
lés kezelő egysége a WIN KEY (alább), külön rendelendő.

WIN24 LM6/2 
6 A terhelhetőségű RWA vezérlés fémházban tápegységekkel kompletten. 1 db motor kimenet-
tel ablakmozgató motorok egyidejű mozgatásához (kiscsoport), olyan lépcsőházi rendszerekhez 
ajánljuk, ahol az RWA motorokon kívül 4-5 db síkmágnes vagy fordított működésű elektromos 
ellenoldal kezelése is szükséges.
Technikai jellemzők: Külön nyitás és zárás bemenet, 1 bemenet a tűzközponttól, 1 bemenet a 
szél-esőérzékelőtől, 1 bemenet a Winkey fő kezelőtől, 1 bemenet a diszpécser kezelőtől, 1 be-
menet a szellőztető kezelőtől. 2 db programozható, feszültségmentes kontaktus kimenet 16 
A-es ohmikus terhelhetőséggel. természetes hő- és füstelvezető, ill. légutánpótló rendszerekhez 
ajánljuk. A vezérlés kezelő egysége a WIN KEY (alább), külön rendelendő.

WIN KEY 
Az RWA központok általános visszajelzésekkel, hibajelzésekkel, tűzjelzés duplikációval rendelke-
ző főkezelő egysége. Feladata a hibamentes készenléti állapot kijelzése, az esetleges hibák kijel-
zése, a nyílászárók teljesen nyitva, teljesen zárva, részlegesen nyitott állapotának kijelzése, a nyit-
va, zárva, szellőztet LED-ek villogtatása a munkaidők alatt. Az eszközön található 2 nyomógomb 
a teljes nyitást és a teljes zárást (reset) kezeli. DIN szabványú dobozban. Elhelyezése a főbejárat 
közelében javasolt. Narancssárga színben.

CRP 100 O RWA                                                    

Pattanó benyomható felületű, a saját speciális kulcsával visszaállítható vésznyitó egység, DIN szabványú dobozban, visz-
szaállító kulccsal. Feladata a hő- és füstelvezető rendszer kézi indítása. Javasolt szintenként, a lépcsőfordulókban, folyo-
só végeken elhelyezni. Narancssárga színben. Opcióban műanyag fedéllel.

Szellőztetés
kézi-mechanikus egységekkel

Szellőztetés
kézi-mechanikus egységekkel

Szellőztetés
kézi-mechanikus egységekkel

SAV F7 NEWTON
Közkedvelt zsinóros ablaktávnyitó szett. Nagy magasságban 
lévő befelé bukó fa, műanyag és alumínium ablakok mozgatá-
sára tökéletes megoldás. A nyitás egy 3 m hosszú, műanyag 
fogóban végződő húzózsinór meghúzásával valósul meg, mely 
a tokon lévő bukóollót 220 mm-re buktatja be. Az olló vissza-
zárása is ennek a zsinórnak a meghúzásával történik, melyet 
követően az ollós mechanika bekattan a helyére. Óriási előnye, 
hogy további kiegészítők (bovdenek, stb.) szükségessége nél-
kül alkalmas falsíkban és nem falsíkban lévő ablakok buktatá-
sára is. Max. 80 kg-os ablaksúlyig, max. 1200 mm szárnyszéles-
ségig. Egy szettben két megoldás, felár nélkül! A húzózsinór 
toldható, így a magasság nem jelent akadályt. Fehér, fekete és 
szürke színekben. Szett tartalma: F7 Newton ollós mechanika, 
3 m húzózsinórral.
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SAV F7 NEWTON
Közkedvelt zsinóros ablaktávnyitó szett. Nagy magasságban 
lévő befelé bukó fa, műanyag és alumínium ablakok mozgatá-
sára tökéletes megoldás. A nyitás egy 3 m hosszú, műanyag 
fogóban végződő húzózsinór meghúzásával valósul meg, mely 
a tokon lévő bukóollót 220 mm-re buktatja be. Az olló vissza-
zárása is ennek a zsinórnak a meghúzásával történik, melyet 
követően az ollós mechanika bekattan a helyére. Óriási előnye, 
hogy további kiegészítők (bovdenek, stb.) szükségessége nél-
kül alkalmas falsíkban és nem falsíkban lévő ablakok buktatá-
sára is. Max. 80 kg-os ablaksúlyig, max. 1200 mm szárnyszéles-
ségig. Egy szettben két megoldás, felár nélkül! A húzózsinór 
toldható, így a magasság nem jelent akadályt. Fehér, fekete és 
szürke színekben. Szett tartalma: F7 Newton ollós mechanika, 
3 m húzózsinórral.

GEZ OL90 KIT EZÜST  

GEZ OL90 KIT FEHÉR 
 
A sokak által ismert Geze távnyitó a piacon kapható talán árban legkedvezőbb megoldás a falsíkban elhelyezett ablakok esetében. Alap-
vetően befelé bukó ablakok szellőztetésére használják. Egy elérhető magasságban elhelyezett alumínium kar meghúzásával, az ablakon 
elhelyezett olló nyílik, és 170 mm-es bukást biztosít az ablak számára. A mozgást acélrudak viszik át az ollóra, melyeket azonban esztétikus 
alumínium takarólemezek takarnak. Maximum 1200 mm-es szárnyszélességig ajánlott, de több olló elhelyezésével szélesebb ablakok nyitá-
sát is lehetővé teszi.
Szett tartalma: Olló + szárnybak, Kar-sarokváltó, 3 m acélrúd, 3 m takaróelem, EV1 ezüst színben



TOPP ACK4
A stabilitás ikonikus jelképe. A magyar piacon már más-
fél évtizede forgalmazott és teret hódított modellünk 
300 N toló és húzóerővel, maximum 400 mm-es (50 
mm-enként egyszerűen állítható) löketével, fémházas, 
esztétikus kivitelével kategóriája vezető darabja. Befe-
lé bukó és függőlegesen kifelé emelkedő ablakok szel-
lőztetésére ajánljuk, max. 1300 mm szárnyszélességig, 
30°-os nyitásszögig és max. 80 kg ablaksúlyig. 1000 mm 
alatti ablakmagasság esetén a 3A1393 cikkszámú bukó-
konzol használata ajánlott, amennyiben a motor teljes 
löketét szeretnénk kihasználni. Fehér, fekete, szürke 
színekben.

Befelé bukó és kifelé emelkedő ablakokhoz

Szellőztetés
ablakmozgató motorokkal, 230 Vac

TOPP C30 
A legkeresettebb és legelterjedtebb láncos szellőztető motor Magyarországon. Kompakt megjelenése, 300 N toló és húzóereje, max. 380 
mm-es lökete méltán teszi vezető termékké a piacon lévő szellőztető motorok között. Befelé bukó és függőleges falban lévő, kifelé emel-
kedő ablakok szellőztetésére ajánljuk, max. 1100 mm szárnyszélességig, 80 kg ablaksúlyig. Ennél szélesebb ablakok esetén egy nagyobb 
motort javaslunk. Műanyag ablaknál 1300 mm szélességet meghaladó, ill. fém/alumínium ablakok esetében 1500 mm szélesség felett 2 db 
tandem vezérléssel ellátott vagy gyárilag szinkronizált motor felszerelését tanácsoljuk. Fehér, szürke és fekete színekben

TOPP C20
 
Filigrán, esztétikus kivitelének köszönhetően 
igen keresett láncos ablakmozgató motor, me-
lyet befelé bukó, függőlegesen kifelé emelkedő, 
ill. enyhe lejtésű billenő ablakok szellőztetésére 
ajánlunk. Legnagyobb terhelhetősége 200 N, így 
legfeljebb 1000 mm széles, max. 40 kg-os ablak-
szárnyak mozgatásához javasoljuk. Kifejezetten 
alkalmas családi házas Velux, Fakro, ill. ilyen jel-
legű, függőleges helyzetű forgó és bukóablakok 
mozgatására. Elektronikus végálláskezeléssel. 
Fehér, szürke és fekete színekben.WAY MICRO 02 KIT 

FEKETE
Klasszikus láncos ablakmozgató motor , mely a 
90-es évek közepén jelent meg az ablakmozgató 
motorok piacán. Magyarországon jelentős meny-
nyiségben került felszerelésre, egyszerű, kom-
pakt, eloxált fekete fémházas kivitel, 300N/150 
N húzó és tolóerő, 250/365 mm állítható löket, IP 
20, pipakonzollal, fekete

WAY MICRO 02 KIT 
FEKETE
Klasszikus láncos ablakmozgató motor , mely a 
90-es évek közepén jelent meg az ablakmozgató 
motorok piacán. Magyarországon jelentős meny-
nyiségben került felszerelésre, egyszerű, kom-
pakt, eloxált fekete fémházas kivitel, 300N/150 
N húzó és tolóerő, 250/365 mm állítható löket, IP 
20, pipakonzollal, fekete

konzol használata ajánlott, amennyiben a motor teljes 
löketét szeretnénk kihasználni. Fehér, fekete, szürke 
konzol használata ajánlott, amennyiben a motor teljes 
löketét szeretnénk kihasználni. Fehér, fekete, szürke 
színekben.

konzol használata ajánlott, amennyiben a motor teljes 
löketét szeretnénk kihasználni. Fehér, fekete, szürke 
színekben.

WAY MICRO EVO 1
Szinkronműködésű, széles ablakokon (>1500 mm) – külön szinkronizáló vagy tandem vezérlő nélkül – páros működésre is alkalmas 
láncos ablakmozgató motor, alumínium házban, 110-240 VAC változatban, bukó, emelkedő és tetőablakok motoros mozgatására. Max. 
300 N toló és húzóerő, elektronikusan állítható lökettávolság 4 fokozatban 100-400 mm, elektronikus végállás kezelés.Védettség IP32, 
szürke.



WAY D8FCE 

Csavarorsós ablakmozgató motorunk, mely 500 N terhelhetősé-
gével és 300 mm-es löketével emelkedő és tetőablakok, kupolák, 
lamellás ablakok és zsaluziák mozgatására kiválóan alkalmas.  El-
oxált ezüst alumínium házban, IP 55 védettségű.

WAY D8FCE/300 
WH-6
6 vezetékes, ablak állapot visszajelzésre alkalmas csavarorsós 
ablakmozgató motorunk, mely 500 N terhelhetőségével és 300 
mm-es löketével emelkedő és tetőablakok, kupolák, lamellás ab-
lakok és zsaluziák mozgatására kiválóan alkalmas. Fehér alumíni-
um házban IP 55 védettséggel.

OG-AM56-LE250 KIT R
Rádiós, láncos ablakmozgató motor szett  beépí-
tett rádióvevővel és 1 db fekete 2 csatornás prémi-
um adóval(433MHz), 250 N toló és húzóerő, bukó 
vagy kifelé emelkedő ablakokhoz, 100-400 mm ál-
lítható löket, elektronikus végállás

OG-AM56-LE250 KIT 
MOBIL
Rádiós, láncos ablakmozgató motor szett beépített rádió-
vevővel és Wi-Fi-rádiós HUB okostelefon vezérléssel. A HUB 
segítségével az OG-AM56-LE250 láncos ablakmozgató mo-
tort okostelefonról vezérelhetjük. Android és iOS appliká-
ció, egyszerű beüzemelés, USB töltővel. Az applikációban 
adott parancsot a HUB a vezeték nélküli hálózaton fogadja, 
majd 433Mhz-en, RF jelként továbbítja az eszköz(ök) felé. 
(Távadóként működik). 250 N toló és húzóerő, bukó vagy 
kifelé emelkedő ablakokhoz, 100-400 mm állítható löket, 
elektronikus végállás

WIN230TD 
Tandemkapcsoló

A tandemkapcsoló feladata, hogy  felügyelje az ablakra szerelt motorok 
működését, és lekapcsolja mindkét motort, ha az egyik valamiért megáll. 
Ezzel óvja az ablakot a  sérüléstől,  ill. elhárítja a balesetveszélyt. 230 Vac-os 
szellőztető motorokhoz ajánljuk.

BELÉPTETŐ RENDSZEREKBELÉPTETŐ RENDSZEREKBELÉPTETŐ RENDSZEREK
Kódzárak, nyomógombok

BELÉPTETŐ RENDSZEREKBELÉPTETŐ RENDSZEREKBELÉPTETŐ RENDSZEREK
Kódzárak, nyomógombokKódzárak, nyomógombokKódzárak, nyomógombok

OG-KIT-CON-M1
Kültéri fém, IP65 RFID 
proxy olvasó és kódzár+ 
3db CON-TAG proxy kulcs-
tartó (az alábbi színekből)

CRP-T12 KIT
Beltéri műanyag IP65 RFID proxy olvasó és kódzár, 2000 felhasználó, 
12 Vdc, NO/NC

CRP F6EM-W
Önálló működésű esztétikus, fémházas, vandálbiztos ujjlenyomat- és 
RFID kártyaolvasó, 200 ujjlenyomat és 500 kártya, 12 VDC, IP67, 1 
db távirányító a programozáshoz, 1 db tanító és 1 db törlő kártyával

CRP S-602 EM   
Fémházas, vandálbiztos kártyaolvasó és  kódzár, 12 Vdc, időzít-
hető nyitás 0-99 mp, csengető gomb, 2000 felhasználó (kártya, 
pinkód vagy együttesen), 118*56*20mm

CRP-T4EM   
Önálló, multifunkciós fémházas beléptető kártyaolvasó és kódzár, 
digitális háttér-világítású érintő billentyűzettel. Beépített fényér-
zékelős szabotázs védelem (LDR). 2000 felhasználó (kártyával, 
pinkóddal vagy együttesen), olvasási távolság 3-6 cm, ajtónyitás 
időzíthető 0-99 mp-ig, 125 KHz, 12 VDC, 155 x 45 x 20mm.



CRP EM22    
RFID kártya 1,88 mm vastag, 
125 KHZ

CRP EB-1405   
Keskeny fémházas, falon kívüli nyo-
mógomb, NO

CRP-TAG  
Proximity kulcstartó, masz-
szív, TK4100 CHIP

CRP EB-1405A   
LED-es  keskeny fémházas, falon kí-
vüli nyomógomb, NO

CRP EB-16 
Közelítés érzékelős, keskeny inoxházas nyomógomb NO/NC

CRP EB-11 
Keskeny érintős nyomógomb műanyag házban, NO/NC

CRP EB-17 
Közelítés érzékelős, széles inoxházas nyomógomb NO/NC

CRP EB-10 
Széles érintős nyomógomb műanyag házban, NO/NC

CRP TF1   
Multi funkciós önálló ujjlenyomat, kártyaolvasó és kódzár. Fém, 
fekete fényű billentyűzet,10000 kártya és 600 ujjlenyomat fel-
használót fogad. Áramfelvétel: 12-24 Vdc, gyári EM 125KHz , 
139x70x22mm, vízálló, IP68

OP33312 DC
Keskeny elektromos ellenoldal homloklap nélkül, mely méreteinek köszön-
hetően kiválóan alkalmas műanyag és faajtókban való használathoz is. Széles 
működési spektrum jellemzi,  12-24 V AC/DC . Méretei:  67 x 28,5 x 17 mm. 

OP32224PLA
Prémium kategóriás elektromos ellenoldal tengelyén elforduló radiális nyelvvel, mely le-
hetővé teszi a biztonságos működést keskeny ajtóprofi lokba való elhelyezés esetén is. (A 
nyelv nem ütközik a szárnyprofi lba munka közben). Egyedi tulajdonságai között említhetjük 
a zárrezegtető funkciót, mely előfeszített ajtókban, 40 kg-os ránehezedő nyomás esetén is 
biztonságos működést garantál. Működési feszültsége 12-24 VDC, a folyamatos használa-
tot bírja. Fa és alumínium ajtókhoz kiválóan alkalmas.

 

OP35824
Nyugvó áramú ( Fail safe) keskeny elektro-
mos ellenoldal, mely folyamatos feszült-
ség alatt működik, áram elvételére old 
és nyitja az ajtót. Méretei miatt kiválóan 
alkalmas műanyag és faajtókba való hasz-
nálatra is.  24 Vdc-s változat.

 

OP31312UNI
Elektromos ellenoldal homloklap nélkül, 
kirögzíthető és memóriás, azaz egyetlen 
impulzus elegendő az ajtó nyitásához.  
széles működési spektruma 10-24 AC/DC 
és 400 kg szakítóereje teszik különlegessé 
ezt a terméket.

 

OP35212
Keskeny elektromos ellenoldal homloklap nél-
kül, mely méreteinek köszönhetően kiválóan 
alkalmas műanyag és faajtókban való haszná-
lathoz is. Szélessége 17 mm, működési feszült-
ség 8-12 VAC-1000 mA. Méretei: 67x28,5x17 
mm. A kategória legkeresettebb terméke, 
nem memóriás (folyamatos feszültséget igé-
nyel a nyitáshoz), kirögzíthető változat. 

 

OP35812
Nyugvó áramú (Fail safe) keskeny elektro-
mos ellenoldal, mely folyamatos feszült-
ség alatt működik, áram elvételére old és 
nyitja az ajtót. Méretei miatt kiválóan alkal-
mas műanyag és faajtókba való használat-
ra is.  12 Vdc-s változat.  

Elektromos ellenoldalak

ZOA LS-SS
Elektromos ellenoldal hosszú vagy rövid homloklappal, tápfeszültség 8-12 
VAC/VDC, kirögzíthető és memóriás, azaz egyetlen impulzus elegendő az ajtó 
nyitásához.



CRP-110 KIT 
Felületre szerelhető síktapadó mágnes, 110 kg tartóerő, 24 Vdc tápfe-
szültség. Vékony, esztétikus kivitel, 160x28x20 mm, ablakok rögzítésé-
re, ZL konzolszettel.

ZOA-180 KIT 
Nagyon széles körben , a piacon legtöbbet használt síktapadó mágnes 
fajta. Felületre szerelhető, 180 kg tartóerővel rendelkező, 24 Vdc táp-
feszültségű elektromágnes. Lépcsőházi bejárati ajtók rögzítésére (be-
léptetési funkció esetén), légutánpótló ajtók, vészkijárati menekülő aj-
tók, RWA ablakok rögzítéséhez kínáljuk,  mely tökéletes rögzítést tesz 
lehetővé. ZL konzol szettel.

ZOA-180 NO-NC KIT        
A ZOA-180 legkedveltebb mágnesünk bővített változata, mely ugyan-
úgy felületre szerelhető, 180 kg tartóerővel rendelkező, 24 Vdc tápfe-
szültségű elektromágnes. Plusz funkciója az NO/NC kontaktus ,mely  az 
ajtó nyitva/zárva állapotának visszajelzését teszi lehetővé. Lépcsőházi 
és irodaházi bejárati ajtók rögzítésére (beléptetési funkció esetén), 
légutánpótló ajtók, vészkijárati menekülő ajtók, RWA ablakok rögzíté-
sére, ZL konzol szettel ajánljuk.

ZOA-60 KIT 
Felületre szerelhető síktapadó mágnes, 60 kg tartóerő, 24 VDC tápfe-
szültségű változatban, áramfelvétel: 12 Vdc vagy 24 Vdc, szinterezett 
fém ház, 80x38x25mm

Síkmágnesek, tartómágnesek,
kiegészítők

Síkmágnesek, tartómágnesek,
kiegészítők

Síkmágnesek, tartómágnesek,Síkmágnesek, tartómágnesek,Síkmágnesek, tartómágnesek,
kiegészítőkkiegészítőkkiegészítők

Síkmágnesek, tartómágnesek,
kiegészítők

ZOA-280 NO-NC KIT 
A ZOA-180 legkedveltebb mágnesünk bővített változata, mely ugyan-
úgy felületre szerelhető, 180 kg tartóerővel rendelkező, 24 VDC tápfe-
szültségű elektromágnes. Plusz funkciója az NO/NC kontaktus ,mely az 
ajtó nyitva/zárva állapotának visszajelzését teszi lehetővé. Lépcsőházi 
és irodaházi bejárati ajtók rögzítésére (beléptetési funkció esetén), 
légutánpótló ajtók, vészkijárati menekülő ajtók, RWA ablakok rögzíté-
sére, ZL konzol szettel ajánljuk.

ZOA 280M 
Profi lba bevésve szerelhető síktapadó mágnesünk, 280 kg tartóerővel, 
12/24 Vdc tápfeszültséggel. Elsősorban lépcsőházi bejárati ajtók rögzí-
tésére, beléptetési funkcióhoz használatos.

ZOA-350 KIT 
Felületre szerelhető, 350 kg tartóerővel rendelkező, 12/24 VDC 
tápfeszültségű elektromágnesünk kifejezetten nagy és nehéz 
bejárati ajtóknál használatos. Lépcsőházi bejárati ajtók, kapuk 
rögzítésére ajánljuk beléptetési funkció esetén.

ZOA-500 KIT 
A ZOA-500 a kategória grizzly medvéje. Felületre szerelhe-
tő, 12/24 Vdc tápfeszültségű, 500 Kg tartóerővel rendelkező 
elektromágnes. Egyedi nagy tömegű és méretű ajtók rögzíté-
sénél használatos.

ZOA-180M 
Profi lba bevésve szerelhető síktapadó mágnesünk, 180 kg tartóerővel, 
24 VDC tápfeszültséggel. Elsősorban RWA ablakok rögzítésére, belép-
tetési funkcióhoz használatos.

ZOA-280 KIT 
Nagyon széles körben, a piacon legtöbbet használt síktapadó mágnes 
fajta. Felületre szerelhető, 180 kg tartóerővel rendelkező, 24 VDC 
tápfeszültségű elektromágnes. Lépcsőházi bejárati ajtók rögzítésére 
(beléptetési funkció esetén), légutánpótló ajtók, vészkijárati menekü-
lő ajtók, RWA ablakok rögzítéséhez kínáljuk, mely tökéletes rögzítést 
tesz lehetővé. ZL konzol szettel.



YM 280 T-LEDH
A lépcsőházi beléptetéshez használt, az ajtó belső oldalán fogantyús burko-
lattal szerelt 12/24 VDC-s síkmágnes, felületre szerelhető, 280 kg tartóerő-
vel, LED-del és időzítési funkcióval rendelkezik. A burkolaton található nyo-
mógomb megnyomásával az elektromágnes elenged, és lehetővé teszi az 
épület elhagyását.

OG-CON-DH02
Ajtótartó mágnes tűzgátló ajtókhoz- 60kg tartóerő, kioldó gombbal, 
12/24Vdc, falra szerelhető, fémházas

KIT OP19002
Nyitva tartó mágnes, melyet tűzgátló ajtókhoz ajánljuk. Esztétikus ki-
vitel, 55 kg tartóerő, 24 VDC tápfeszültség. hozzájárulnak Közkedvelt 
termék. Ezüst színű burkolattal, fali szereléshez.

OG-CON-DH05
Ajtótartó mágnes tűzgátló ajtókhoz- 60kg tartóerő, kioldó gombbal, 
12/24Vdc, falra vagy padlóra szerelhető

YM 280- LEDTH
Az YM-LEDH kültéri változata nyomógomb nélkül. A kaputelefonon az ér-
kezést jelző felcsengetést és a belépési impulzus megadását követően, az 
elektromágnes elenged, a fogantyú meghúzásával pedig lehetővé válik az 
épületbe történő belépés. Az elektromágnes itt is 12/24 Vdc és 280 kg tar-
tóerővel, LED-del és időzítési funkcióval rendelkezik.

OG-CON-DH04
Ajtótartó mágnes tűzgátló ajtókhoz- 60kg tartóerő, kioldó gombbal, 
12/24Vdc, falra vagy padlóra szerelhető

OG-CON-DH03
Ajtótartó mágnes tűzgátló ajtókhoz- 60kg tartóerő, kioldó gombbal, 
12/24Vdc, padlóra szerelhető

ZOA TUBE
Rugós kábelátvezető rozsdamentes acél bordázott cső, teljes hossz: 250 mm 

CRP-DL37
Rugós, inox acél házba süllyesztett kábe-
látvezető, rejtett spirálrugó, teljes hossz: 
290 mm

CRP-DL34
Rugós áramátvezető kontaktuspár, 2 érint-
kezős, fehér színben

YX-200
Kulcsoskapcsoló, mely a portálzár he-
lyére szerelhető, és egy normál euro 
zárbetéttel kezelhető. A kulcs elfordí-
tásával az elektromágnes vagy elektro-
mos ellenoldal enged és lehetővé teszi 
a be vagy kilépést.



Ajtóautomatikák

TOP T-150 -1000 KIT 
TOP T-150 -2000 KIT 

Tolóajtó automatika szett egy vagy kétszárnyú üveg vagy alumínium keretes ajtókra boltok, üzletek, irodák számára folyamatos használatra. 
Terhelhetősége max. 120 kg/ 1 szárny vagy 2x75 kg/ 2 szárny. Az enkóderes motor lehetővé teszi az ajtó helyzetének és mozgásának pontos 
lekövetését, a szárnyak lassítását. Tolóerő fi gyelés és automatikus visszanyitó funkció akadályérzékelés esetén. Esztétikus kivitel,személy-
re szabott programozási lehetőséggel, napokra, órákra lebontva. Áramkimaradás estén nyit vagy zár, programozástól függően. Működési 
módok kiválasztása kézi vagy kulcsos kapcsolóval, digitális kezelővel vagy távirányító segítségével történik. Állítható nyitás-zárási sebesség 
100-800 mm/sec-ig . A szett kompletten tartalmazza a tolóajtó automatikát egy, az automatikát tartó alumínium boxot, az összes szükséges 
elemet 1000 mm (1 szárnyú tolóajtó), ill. 2000 mm (2 szárnyú tolóajtó) nettó nyíláshoz szükséges teljes rendszerhez. 1000.000 ciklusra tesz-
telt, EN16002 minősítéssel rendelkezik.

TOP T-240-1000 KIT 
TOP T-240-2000 KIT 

Tolóajtó automatika egy vagy kétszárnyú üveg vagy alumínium keretes ajtókra nagy forgalmú helyek, üzletek, bevásárló központok, repte-
rek számára intenzív használatra. Terhelhetősége max. 240 kg/ 1 szárny vagy 2x120 kg/ 2 szárny. Az enkóderes motor lehetővé teszi az ajtó 
helyzetének és mozgásának pontos lekövetését, a szárnyak lassítását. Tolóerő fi gyelés és automatikus visszanyitó funkció akadályérzékelés 
esetén. Esztétikus kivitel,személyre szabott programozási lehetőséggel, napokra, órákra lebontva. Áramkimaradás estén nyit vagy zár, prog-
ramozástól függően. Működési módok kiválasztása kézi vagy kulcsos kapcsolóval, digitális kezelővel vagy távirányító segítségével történik. 
Állítható nyitás-zárási sebesség 100–800 mm/sec-ig . A szett kompletten tartalmazza a tolóajtó automatikát egy, az automatikát tartó alu-
mínium boxot, az összes szükséges elemet 1000 mm (1 szárnyú tolóajtó), ill. 2000 mm (2 szárnyú tolóajtó) nettó nyíláshoz szükséges teljes 
rendszerhez. 2.000.000 ciklusra tesztelt, EN16002 minősítéssel rendelkezik.
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Teleszkópos állíthatóságú tolóajtó au-
tomatika egyszárnyú, 700–1200 mm 
ajtónyíláshoz, ill. Max. 70 kg súlyú, 
akár meglévő beltéri ajtók mozgatá-
sához. Az ajtószárny súlya beállítható 
150–700 N között. Max. tolóerő 62 N. 
Az elektronikus sebesség szabályzó 
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Movement” szakaszának értelmében 
szükségtelenné teszi biztonsági ér-
zékelők és fotocellák felszerelését. 
A beépített infraérzékelő a mozgás 
érzékelésére nyit, majd az ajtó auto-
matikusan zár.
Méretei 59x65 mm x 700–1200 mm 
között teleszkóposan változtatható. 
Ajtó nyitvatartási idő állítási lehető-
ség 2–60 mp-ig. Fehér alumínium és 
szürke színekben. 230V ~ 50 Hz.
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TOP V1 
Teleszkópos állíthatóságú tolóajtó au-
tomatika egyszárnyú, 700–1200 mm 
ajtónyíláshoz, ill. Max. 70 kg súlyú, 
akár meglévő beltéri ajtók mozgatá-
sához. Az ajtószárny súlya beállítható 
150–700 N között. Max. tolóerő 62 N. 
Az elektronikus sebesség szabályzó 
az EN16005 normatíva “Low Energy 
Movement” szakaszának értelmében 
szükségtelenné teszi biztonsági ér-
zékelők és fotocellák felszerelését. 
A beépített infraérzékelő a mozgás 
érzékelésére nyit, majd az ajtó auto-
matikusan zár.
Méretei 59x65 mm x 700–1200 mm 
között teleszkóposan változtatható. 
Ajtó nyitvatartási idő állítási lehető-
ség 2–60 mp-ig. Fehér alumínium és 
szürke színekben. 230V ~ 50 Hz.



Épületvasalatok
Ajtófékek

DORMA TS83 KIT
DORMA klasszikus, nagy erejű, széles körű felhaszná-
lásra alkalmas karos ajtócsukó, standard, külső kifelé 
nyíló, tűz és füstgátló ajtókra. Csukási ereje EN3-6, 
≤1400 mm szárnyszélességig. Csukási ereje csavarral, 
zárási sebessége két egymástól független szeleppel 
állítható. Szeleppel szabályozható önszabályozó nyitó-
irányú fékkel, végbehúzási szakasz állítási lehetőség-
gel rendelkezik. Erősebb változata EN 7, ≤1600 mm 
szárnyszélességig külön rendelhető. EV1 színben.

DORMA TS Profi l
DORMA karos ajtócsukó, standard, kifelé nyíló és füst-
gátló ajtókra EN 2/3/4,  ≤ 1100 mm szárnyszélességig. 
A csukási sebessége két  független szeleppel állítható, 
ill. nyitóirányú fék funkcióval rendelkezik, melyet kü-
lön szeleppel állíthatunk. EV1 színben.

DORMA TS72 KIT
DORMA klasszikus karos ajtócsukó, standard és tűz-
gátló ajtókra, EN2-4, ≤1100 mm szárnyszélességig. 
A csukási sebessége két független szeleppel, a vég-
behúzási szakasz a kar pozicionálásával állítható. EV1 
színben.

DORMA TS Compact
DORMA Karos ajtócsukó ház nélkül, standard ajtók-
hoz, ≤1100 mm szárnyszélességig. A csukási erő a kar 
pozicionálásával állítható, a csukási sebesség két egy-
mástól független szeleppel állítható, EV1 színben.

DORMA TS90
DORMA csúszósínes ajtócsukó, a kategória legalapve-
tőbb terméke. Csukási erő EN4 ≤ 1100 mm szárnyszé-
lességig, standard, tűz és füstgátló ajtókhoz ajánljuk. 
A csukási sebesség két független szeleppel állítható. 
EV1 színben.

DORMA GSR/V -GSR V/BG
DORMA csúszósínes csukássorrend szabályzó kétszárnyú aj-
tók sorrendben történő visszacsukásának szabályozására. A 
GSR/V pántoldali szereléshez (minimális szükséges szárnyszé-
lesség 370 mm), a GSR V/BG pántellenoldali szereléshez, az 
ajtószárnyak sorolására alkalmas (minimális szükséges szárny-
szélesség 600 mm). EV színben.

DORMA TS93 B/G KIT
DORMA csúszósínes ajtócsukó, a kategória királya. 
Standard, kültéri és tűzgátló ajtókhoz egyaránt ajánl-
juk, EN2-5 ≤1250 mm szárnyszélességig. Csavaron ke-
resztül szabályozható csukási erő, szeleppel állítható 
csukási sebesség, végbehúzási sebesség, nyitóirányú 
fék (BC/ÖD) és késleltetett csukási funkció (DC/SV). A 
TS93B változat pántoldali szerelésnél a gép a szárnyra 
kerül, pántellenoldali szerelésnél a gép a tokra kerül. 
A TS93G változata pedig ellenkezőleg, pántellenoldali 
szerelésnél a gép a szárnyra kerül, pántoldali szerelés-
nél a gép a tokra kerül. A termék erősebb változata 
EN2-5 ≤1600 mm külön rendelhető.

DORMA TS91 EN 3 B/G KIT
DORMA csúszósínes ajtócsukó, standard, tűz és füst-
gátló ajtókhoz EN3, ≤950 mm szárnyszélességig. A csu-
kási sebesség és a végbehúzási szakasz két egymástól 
független szeleppel állítható. Pántoldali szereléshez 
vagy pántellenoldali szereléshez is alkalmazható. EV1 
színben.

DORMA SR390
Mechanikus, ajtótokra szerelhető csukássorrend szabályzó 



Ajtófékek kertkapukhoz

MAB620C KIT 
Ajtófék kerti kapukhoz, max. szárnyszélesség  900 mm, 
szerelőlappal, fekete

MAB680C KIT 
Ajtófék kerti kapukhoz, max. szárnyszélesség  1400 mm, 
szerelőlappal, fekete

FAP OLTRE 1 
Rátét pánikvasalat szett egyszárnyú ajtóra, 1000 mm ajtószárny szélességig. A szett komplett, mely tartalmaz 1 pár rúdbefogó egységet, 
1 db 830 mm hosszú keresztrudat, 1 db ellenoldalt. Szürke, vagy fehér színekben, ezüst vagy piros keresztrúddal. (Szükség esetén külön 
kérhető hosszabb keresztrúd (szélesebb szárnyakhoz), alsó-felső zárórúd (2100 mm feletti magasság esetén javasolt), ill. kilincs-zárbetét 
egység az ajtó külső oldalára. EN 1125 minősítéssel.

FAP OLTRE 2 
Rátét pánikvasalat szett kétszárnyú ajtóra, 2000 mm széles és 2400 mm magas ajtószárny méretig. A szett komplett, mely tartalmaz 2 pár 
rúdbefogó egységet, 2 db 830 mm hosszú keresztrudat, 1 db alsó-felső zárórudat a másodszárny rögzítésére padló ellenoldallal, és 1 db 
felső ellenoldalt. Szürke, vagy fehér színekben, ezüst vagy piros keresztrúddal. (Szükség esetén külön kérhető hosszabb keresztrúd (széle-
sebb szárnyakhoz), hosszú alsó-felső zárórúd (2400 mm feletti magasság esetén javasolt), ill. kilincs-zárbetét egység az ajtó külső oldalára. 
EN 1125 minősítéssel rendelkezik.

Pánikzárak, pánikvasalatok

GRQ.DG59.ER
Íves, tört formatervezésű inox 
acél kilincspár

Kilincsek, fogantyúk

ZV INOX 01
Egyszer hajlított inox acél ki-
lincspár, inox, ovál cilindertakaró 
párral

GRQ.DG60.ER
Íves „U” alakú inox acél kilincspár

GRQ.DG.61.ER
„L” alakú inox acél kilincspár

GRQ.DG60A.
ER
Íves, tört formatervezésű inox 
acél kilincspár

GRQ. E
Fix, eltolt inoxacél gomb, nagyon 
stabil

GRQ. EF 
Forgatható, eltolt inoxacél gomb, 
nagyon stabil

GRQ. DG58 
S216.ER.SS-
Inoxacél, hosszú címes kilincs-ki-
lincs garnitúra, tengelytáv 92 mm

GRQ.DG58 
ER.SSWK
Inoxacél,  hosszú címes kilincs-gomb 
garnitúra, tengely 92 mm

OVM300EO45
Inox fogantyúpár szett, 
45°-ban eltolt, ovális cső

OVM-400 EOF KIT
Eltolt, oválcsöves, fedlemezes inox fogantyú pár,  furattáv 400 mm

OVM 1000 VML
Inox fogantyú pár szett végein merőleges leágazással, furattáv 1000 
mm (Egyedi méretekben is rendelhető)



GRQ TG10.ER 32/600/400 KIT
Inox acél fogantyúpár szerelőszettel alumínium, fa és műanyag ajtókhoz, 45°-ban 
eltolt, 32 mm (csőátmérő) x 600 mm (teljes hossz), 400 mm (furattáv)

GRQ TG10.ER.GS 32/800/560 KIT
Inox acél fogantyúpár szerelőszettel alumínium, fa és műanyag ajtókhoz, 45°-ban 
eltolt, 32 mm (csőátmérő) x 800 (teljes hossz), 560mm (furattáv)

Alumínium ajtó pántok DR HahnAlumínium ajtó pántok DR HahnAlumínium ajtó pántok DR HahnAlumínium ajtó pántok DR HahnAlumínium ajtó pántok DR HahnAlumínium ajtó pántok DR Hahn

DRH-M7011H/7111H 
DR Hahn kétlevelű alumínium ajtó pánt, furattáv 62,5/84 mm, szerelő szettel hőhidas 
alumínium rendszerekhez

DRH-M7011HM/7111HM 
DR Hahn kétlevelű alumínium ajtó pánt, furattáv 62,5/84 mm, szerelő szettel hőhíd-
mentes alumínium rendszerekhez

Raktárról elérhető további Dr Hahn pántok furatméretei: 59 mm, 67 mm, 70,5 mm, 78 mm, 92 mm, Türband 4 (65 mm)Raktárról elérhető további Dr Hahn pántok furatméretei: 59 mm, 67 mm, 70,5 mm, 78 mm, 92 mm, Türband 4 (65 mm)Raktárról elérhető további Dr Hahn pántok furatméretei: 59 mm, 67 mm, 70,5 mm, 78 mm, 92 mm, Türband 4 (65 mm)

+

+

DR Hahn KT-RKV-3
Dr Hahn új fejlesztésű háromlevelű, nútba rögzíthető hengeres pánt 
műanyag ajtóhoz, teherbírás 120 kg, fehér RAL9016

DR Hahn KT-RKV-2
Dr Hahn új fejlesztésű kétlevelű, nútba rögzíthető hengeres pánt 
műanyag ajtóhoz, teherbírás 90 kg, fehér RAL9016

Műanyag ajtó pántok DR Hahn

DRH-KT- RKV-3 S
Dr Hahn új fejlesztésű háromlevelű, nútba rögzíthető, hengeres 
pánt műanyag ajtóhoz, teherbírás 120 kg, ezüst RAL9465

+ vagy

+ vagy

DRH-M7511H/7511HM 
DR Hahn háromlevelű alumínium ajtó pánt, furattáv 62,5 mm, Hőhidas (H) vagy hőhídmentes (HM) alumínium profi lokhoz szerelő szettel, max. 
140 kg teherbírás (2 pánt esetén) max. 220 kg teherbírás (3 pánt esetén) 

DRH-M7611H/7611HM 
DR Hahn háromlevelű alumínium ajtó pánt, furattáv 84 mm, Hőhidas (H) vagy hőhídmentes (HM) alumínium profi lokhoz szerelő szettel, max. 140 
kg teherbírás (2 pánt esetén) max. 220 kg teherbírás (3 pánt esetén) 



Automata küszöbök

DOM3062100_05
Utólag, felületre szerelhető univerzális automata küszöb bármilyen ajtótípusra ajánlott. A 
gumitömítés a profi l oldalán található nyomógomb benyomódására fokozatosan ereszkedik 
le, mígnem teljesen idomul a padló felszínéhez. A nyomógomb „kiállása” 3-23 mm-ig szabá-
lyozható. Az időszakos tisztításhoz a gumitömítés a profi lból könnyen eltávolítható.  A termék 
10.000.000 nyitás-zárási ciklusra tesztelt. 1000 mm hosszú.  Méretben a termékválaszték 500-
1300 mm-ig terjed. Szürke színben. RAL színekben rendelhető.

DOM0551090
Elsősorban alumínium, acél és biztonsági ajtókban való használatra alkalmas automata küszöb. 
A Santoprene gumitömítés a szélsőséges környezeti hatásokkal szemben is nagyon ellenálló. 
A gumitömítés a profi l oldalán található nyomógomb benyomódására fokozatosan ereszkedik 
le, mígnem teljesen idomul a padló felszínéhez. Az időszakos tisztításhoz a profi lból könnyen 
eltávolítható. Ajtó lábazatába szerelendő. A termék 10.000.000 nyitás-zárási ciklusra tesztelt. 
900 mm hosszú, szabható. Hosszúságban a termékválaszték 500-1300 mm-ig terjed.

DOM1552090    
Elsősorban fa, műanyag és biztonsági ajtókban való használatra alkalmas automata küszöb. 
A Santoprene gumitömítés a szélsőséges környezeti hatásokkal szemben is nagyon ellenál-
ló. A gumitömítés a profi l oldalán található nyomógomb benyomódására fokozatosan eresz-
kedik le, mígnem teljesen idomul a padló felszínéhez. Az időszakos tisztításhoz a profi lból 
könnyen eltávolítható. Ajtó lábazatába szerelendő. A termék 10.000.000 nyitás-zárási ciklusra 
tesztelt. 900 mm hosszú, szabható. Hosszúságban a termékválaszték 500-1300 mm-ig terjed.

DOM1552100    
Elsősorban fa, műanyag és biztonsági ajtókban való használatra alkalmas automata küszöb. 
A Santoprene gumitömítés a szélsőséges környezeti hatásokkal szemben is nagyon ellenálló. 
A gumitömítés a profi l oldalán található nyomógomb benyomódására fokozatosan ereszkedik 
le, mígnem teljesen idomul a padló felszínéhez. Az időszakos tisztításhoz a profi lból könnyen 
eltávolítható. Ajtó lábazatába szerelendő. A termék 10.000.000 nyitás-zárási ciklusra tesztelt. 
1000 mm hosszú, szabható. Hosszúságban a termékválaszték 500-1300 mm-ig terjed.

Ajtókefék

DOM DG1090
Lineáris polipropilén fekete szőrű, 4x4 mm horganyzott acél fejű ajtókefe. Teljes magasság 
20 mm, hosszúság 2000 mm vágható szálban

DOM 4002110    
Elsősorban alumínium, acél és biztonsági ajtókban való használatra alkalmas automata küszöb. 
A Santoprene gumitömítés a szélsőséges környezeti hatásokkal szemben is nagyon ellenálló. A 
gumitömítés a profi l oldalán található nyomógomb benyomódására fokozatosan ereszkedik le, 
mígnem teljesen idomul a padló felszínéhez. Az időszakos tisztításhoz a profi lból könnyen eltá-
volítható. Ajtó lábazatába szerelendő. A termék 10.000.000 nyitás-zárási ciklusra tesztelt. 1100 
mm hosszú, szabható. Hosszúságban a termékválaszték 500-1300 mm-ig terjed.

DOM-DF 1500
Lineáris felületre szerelhető kefe egységcsomagban, alumínium 
profi lú házzal, véglezáró elemekkel és csavarkészlettel fa, műanyag 
és alumínium ajtókhoz 1500 mm hosszúságban. Szürke alumínium 
burkolattal.

DOM-DF 1000 05
Lineáris felületre szerelhető kefe egységcsomagban, alumínium 
profi lú házzal, véglezáró elemekkel és csavarkészlettel fa, műanyag 
és alumínium ajtókhoz 1000 mm hosszúságban. Szürke alumínium 
burkolattal.

DOM0501100
Elsősorban alumínium, acél és biztonsági ajtókban való használatra alkalmas „szárnyas” au-
tomata küszöb. A Santoprene gumitömítés a szélsőséges környezeti hatásokkal szemben is 
nagyon ellenálló. A gumitömítés a profi l oldalán található nyomógomb benyomódására foko-
zatosan ereszkedik le, mígnem teljesen idomul a padló felszínéhez. Az időszakos tisztításhoz 
a profi lból könnyen eltávolítható. Ajtó lábazatába szerelendő. A termék 10.000.000 nyitás-zá-
rási ciklusra tesztelt. 1000 mm hosszú, szabható. Hosszúságban a termékválaszték 500-1300 
mm-ig terjed.
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