
automatických posuvných dverí

MOTORICKY
OVLÁDANÝ
POHON SP808PAL

… spoľahnite sa!

dverové a vrátové systémy



b

Automatické dvere posuvné
s pohonom SP808PAL

Moderný výrobok, vybavený riadiacou jednotkou, ktorá umožňuje využitie širokej rady špeciálnych
funkcií podľa požiadaviek zákazníka. Podporuje monitoring, kontrolu a servis dverí pomocou mobilných 
zariadení. Samotný pohon je ľahký, vhodný na akúkoľvek fasádnu konštrukciu a stenu.

Aplikácia
S-MANAGER

Jednoduchá Moderná Intuitívna Zrozumiteľná

Aplikácia ponúka
8 funkcií
1. Ovládanie režimov

2. Informácie o počte cyklov

3. Monitorovanie napätia záložnej batérie

4. Štatistika po jednotlivých mesiacoch

5. História chýb a udalostí 

6. Časový programový prepínač

7. Diagnostika vstupov

8. Reset pohonu

PRVOTRIEDNY 
MATERIÁL
SP808PAL je navrhnutý podľa 
najnovších technológií a trendov
a vyrobený z tých najkvalitnejších 
materiálov.

ÚSPORA
AUTOMATIZÁCIE
Chytré funkcie a režimy maximálne 
šetria náklady a energie na prevádzku 
dverí, ale tiež na vykurovanie, 
prípadne chladenie celej budovy.

INOVATÍVNA
MECHANIKA
Pohon SP808PAL sa vyznačuje 
veľmi tichým a úsporným chodom 
s dlhodobou životnosťou.

KOMPAKTNÝ 
DESIGN
Pohľadová výška pohonu
100 mm rešpektuje súčasné 
požiadavky architektúry na 
prirodzené začlenenie prvkov do 
fasád. Variant pohonu XL s výškou 
150 mm ponúka väčší priestor 
pre skrytie špecifických súčastí.

UŽÍVATEĽSKÁ
PRÍVETIVOSŤ
Jednoduchou konfiguráciou
je možné rýchlo a operatívne 
prispôsobiť prevádzku dverí 
aktuálnym potrebám.

RÝCHLY A 
PRESNÝ SERVIS
Bezdrôtová diagnostika stavu 
dverí a ich nastavenie šetrí čas 
aj náklady.



1 Kombinovaný senzor 
262×57×45 mm

2 Kryt senzorov
poveternostný

3 Infraaktívna bezpečnostná
clona 200x57x45 mm

4 Digitálny programový
prepínač

7 Dvojpolohový
programový prepínač

6 Šesťpolohový
programový prepínač

8 Kľúčový spínač pod
omietku 100x110x71 mm

9 Kľúčový spínač na
omietku 70×80×45 mm

10 Lakťový spínač rozmer
93x247x20 mm

16 Diaľkový ovládač
programového prepínača

17 Sklopný dverný
uzáver

18 Hmatník k núdzovému
odisteniu elektrozámku

19 Tlačítko núdzového
otvorenia požiarne

20 Tlačítko núdzového
otvorenia aretačné

12 Nášľapný spínač 
100x100 mm

11 Nášľapná rohož 
800×300 mm / 800×600 mm

14 Hákový zámok 15 Podlahový zámok13 Bezkontaktný spínač
Clear Wave

5 LCD programový
prepínač

Popis aktivačných, ovládacích, bezpečnostných 
a zabezpečovacích prvkov automatických dverí
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Vysoká odolnosť
a bezúdržbovosť
aj v neštandardných
podmienkach

Vyvinuté, vyrobené a certifikované
v Českej republike

pohon bol úspešne testovaný v teplotnom rozdiele od -20 do +45 °C

stupeň krytia IP X4 zaručuje bezproblémový a bezpečný chod dverí
aj v prostredí s rizikom striekajúcej vody  

certifikát na najvyšší počet cyklov - trieda 8: odolnosť proti opakovanému otváraniu a zatváraniu

certifikát o splnení normy EN ČSN 16005: splnenie všetkých bezpečnostných a konštrukčných 
noriem motoricky ovládaných dverí

bezpečnostná trieda RC 2: spĺňa bezpečnostnú triedu proti vlámaniu

Technické dáta SP808PAL
Výška pohonu SP808PAL | SP808PAL/XL

Hĺbka pohonu

Priechodzia šírka v režime ZIMA

Šírka otvorenia vo funkcii LEKÁREŇ

Sieťové napätie

Príkon 

Stupeň krytia

Hlučnosť

Prevádzková teplota

Prevádzková teplota pre pohon na únikovej ceste

Hmotnosť (dĺžka 4m s krytom)

Inštalácia

Vhodné pre požiarne alebo sklopné prevedenie

Hmotnosť zavesených krídiel 

     Dvojkrídlové prevedenie / Jednokrídlové prevedenie

100 mm | 150 mm

175 mm

50–95 %

5–50 mm bez elektrozámku

230 V ±10 % / 50 Hz / L, N, PE

150 W

IPX4

Lpa menšie ako 70 dB (A)

od -20 °C do +45 °C

od +5 °C do +45 °C

37 kg

oceľ, hliník, drevo, murivo

variant SP808PAL/XL 

max. 2× 130 kg | max. 1× 150 kg

Česká republika
+420 571 759 211 | spedos@spedos.cz | www.spedos.cz

Slovenská republika
+421 41 707 7111 | spedos@spedos.sk | www.spedos.sk


