
PORTAVANT 80 AUTOMATIC Povrchové úpravy EfE

Posuvný systém s automatickým otváraním a zatváraním. Nízky 
stupeň kinetickej energie a nastavené kontroly bezpečnosti umožňujú 
systém aplikovať do interiérov so zvýšeným dôrazom na bezpečnosť 
napr. nemocnice, hospice, penzióny, reštaurácie apod..

Systém nevyžaduje odbornú elektronickú montáž.  Extrémne 
dlhá životnosť celého systému bola testovaná na 500.000 posunutí 
nemeckým TÜV.  

Minimálne opotrebovanie je dosiahnuté pomocou motora bez 
klzných kontaktov, ozubeného remeňa vystuženého oceľovým lankom, 
presnými oceľovými ložiskami a špeciálnym plastovým povrchom 
koliesok.

Portavant 80 Automatic je navrhuntý ako modulárny systém, ktorý 
používa niektoré komponenty z Portavant 120 a môže byť čiastočne 
rozšírený komponentami z tohto systému. 

Hmotnosť dverného krídla  � Až do 80 kg pre systém s jedným dverným krídlom
 � Až do 60 kg je systém s dvoma dvernými krídlami

Maximálny odporúčaný pomer výšky a šírky Dverné krídlo maximálne 2,5:1

Dverné krídlo / Hrúbka skla pri kalenom bezpečnostnom skle 8 / 10 / 12 mm

Dverné krídlo / Hrúbka skla pri kalenom/lepenom bezpečnostnom skle 8.76 / 10.76 / 12.76 mm

Fixný diel / Hrúbka skla pri kalenom bezpečnostnom skle 10/12 mm

Fixný diel / Hrúbka skla pri kalenom/lepenom bezpečnostnom skle 2596 mm, 5196 mm, rovnako aj dĺžky fixných dielov

Podmienky použitia 0 – 40°C, IP 20. Maximálne zaťaženie: približne
150-200 cyklov za deň (max. 200 cyklov za hodinu)
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PV80.1.B

PV80.1.S

PV80.2.B

PV80.2.S

SETY NA MONTÁŽ NA STENU

SETY NA MONTÁŽ NA STROP

Vodiaca koľajnica pre montáž na stenu 1
Krycí profil 1
Sada vozíkov a príslušenstva na jedno dverné krídlo 1
Ozubený remeň 1

Vodiaca koľajnica pre montáž na strop 1
Krycí profil 1
Sada vozíkov a príslušenstva na jedno dverné krídlo 1
Ozubený remeň 1

Vodiaca koľajnica pre montáž na stenu 1
Krycí profil 1
Sada vozíkov a príslušenstva pre dve dverné krídla 1
Ozubený remeň 1

Vodiaca koľajnica pre montáž na strop 1
Krycí profil 1
Sada vozíkov a príslušenstva pre dve dverné krídla 1
Ozubený remeň 1

SETY PORTAVANT 80 AUTOMATIC

2596 mm

2596 mm

5196 mm

5196 mm

pre 1 dverné krídlo

pre 1 dverné krídlo

pre 2 dverné krídla

pre 2 dverné krídla

1259 € 1338 €

1259 € 1338 €

1722 € 1880 €

1722 € 1880 €



3Uvedené ceny sú bez DPH

Vodiaca koľajnica pre montáž na strop 1
Krycí profil 1
Sada vozíkov a príslušenstva na jedno dverné krídlo 1
Ozubený remeň 1
Set “Sidelights” montovaný na zadnú stranu profilu 1

 � upevňovací profil
 � krycí profil pre upevňovací profil
 � samolepiace PET vložky pre upevňovací profil
 � skrutky
 � koncové krytky (antikor)

Vodiaca koľajnica pre montáž na strop 1
Krycí profil 1
Sada vozíkov a príslušenstva pre dve dverné krídla 1
Ozubený remeň 1
Set “Sidelights” montovaný na zadnú stranu profilu 1
 �  upevňovací profil
 � krycí profil pre upevňovací profil
 � samolepiace PET vložky pre upevňovací profil
 � skrutky
 � koncové krytky (antikor)
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PV80.1.G

FIX

Vodiaca koľajnica pre montáž skleneného panelu 1
Krycí profil 1
Profil na montáž na sklo 1
Sada vozíkov a príslušenstva jedno dverné krídlo 1
Ozubený remeň
Koncové krytky pre profil (antikor) 1

SETY NA MONTÁŽ DO SKLENENÉHO FIXNÉHO PANELU

PV80.1F.S

PV80.2F.S

SET PRE MONTÁŽ NA STROP S FIXNÝM PANELOM

FIX

FIX FIX

2596 mm

2474 mm

2874 mm

5196 mm
Slúži na montáž jedného alebo viacerých fixných dielov 
zo zadnej strany systému Portavant 80

Ceny pre FIX sú bez tesnení na uchytenie fixného dielu 
a bez vymedzovacej krytky.

pre 1 dverné krídlo

pre 1 dverné krídlo

pre 2 dverné krídla

1387€ 1494 €

1493 € 1611  €

1648 € 1783 €

1921 € 2168 €
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Push&Go - Štandardná funkcia
Ľahkým posunutím dverného 
krídla systém okamžite rozpozná 
smer pohybu a automaticky 
pokračuje v želanom pohybe.  
Push & Go je možné používať na 
otváranie aj zatváranie dverí. 

Diaľkový ovládač - Voliteľné 
príslušenstvo
Ak si prajete dvere komfortne 
ovládať na diaľku (z pohovky 
alebo spoza stola) je možné použiť 
diaľkový ovládať spolu s rádiovým 
modulom. 
Jeden ovládač je možné použiť až 
na 4 rôzne dvere. 

Tlačidlo- Voliteľné príslušenstvo
Portavant 80 automatic je 
možné obsluhovať aj pomocou 
bezdrôtového vypínača na 
stene. Vypínač je možné si 
vybrať ľubovoľný. Na využitie 
bezdrôtových funkcií systému 
sa jednoducho inštaluje zásuvný 
radiový modul do riadiacieho 
systému.  
Tlačidlo, ale môže byť samozrejme 
spojené aj prostredníctvom káblov 
bez bezdrôtového modulu. 

Pohybové čidlo - Voliteľné 
príslušenstvo
Samozrejmosťou je možnosť 
vybavenia pohybovým čidlom. 
Vysokokvalitné pohybové čidlo so 
širokými možnosťami nastavenia 
dokáže dokonca identifikovať smer 
pohybu osôb a tak eliminovať 
nežiadúce otvárania dverí. 
Takto sa dvere nebudú otvárať 
len ak budete len popred ne 
prechadzať alebo sa budete od 
nich vzdaľovať. 

 � Príslušenstvo

PV80.DO PV80.RM

PV80.PC PV80.KR

PV80.RJ

RUČNÝ DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ

RÁDIOVÝ MODUL PRE VYPÍNAČ

RÁDIOVÝ MODUL

POHYBOVÉ ČIDLO ALTERNATÍVNE KRYTKY POHYBOVÉHO ČIDLA

ROZŠIRUJÚCA SADA PRE RIADIACU JEDNOTKU

 ■ je možné ovládať až 4 dvere;
 ■ systém musí byť vybavený Rádiovým 
modulom PV80.RM

PV80.RV
 ■ napájanie pomocou batérie; 
 ■ funguje spolu s lubovoľným vypínačom ktorý 
je potrebné kúpiť od tretej strany

 ■ systém musí byť vybavený Rádiovým modu-
lom PV80.RM

 ■ modul umožní bezdrôtové funkcie systému a 
vkladá sa do riadiacej jednotky

 ■ Rôzne krytky na pohybové čidlo

 ■ biely montážny rámik pre display 
riadiacej jednotky

 ■ 500 mm kábel na prepojenie 
riadiacej jednotky a displayu

 � Technické detaily

Zahŕňa:
 ■ čierna krytka
 ■ S rozpoznávaním priameho pohybu
 ■ S čiastočným potlačením pozdĺžnych pohybov
 ■ 3 m pripojovacieho káblu
 ■ úchytky

45 €

315 €

126 € 75 €

22 € 34 €

79 €/ kus

/ kus

/ kus

/ kus

/ kus

/ kus


