Drsna avtomatska vrata Record 20 STA
Za avtomatska vrata se ljudje običajno odločajo, ker jim olajšajo življenje in prihranijo denar. Vendar
pa to ni vse, kar lahko pridobite z njimi. Izdelana po vašem okusu so lahko pečat vaše stavbe ali
preprosto okras vašega prostora. Postavljena v stanovanje pa vam lahko enostavno, ob pritisku na
gumb, za lepo površino skrijejo tudi nered ali iz dveh prostorov naredijo enega… Možnosti so neštete.
Vrata Record lahko postavite kamorkoli. S svojim delovanjem vas ne bodo motila.
Kombinacija posebnih materialov iz katerih so izdelani mehanski deli vrat ter posebne oblike
zaključnih profilov in talnih vodil, so vzrok za neslišno delovanje vrat, ki mu ne najdete para.
Odsotnost vseh šumov vam omogoča, da vrata postavite kamorkoli.
Avtomatska vrata Record so najvarnejša, najzanesljivejša in najtišja avtomatska vrata na svetu
Komponente avtomatskih vrat Record 20 med seboj komunicirajo interaktivno
Popolna usklajenost opreme in elektronike zagotavlja enakomeren tek in najbolj varno uporabo vrat
v zgodovini.
Visoko inteligenten mikroprocesor 20 STM se ob prvem zagonu nauči prepoznavati svojo okolico.
Predmeti, ki so stalno prisotni, zato ne motijo delovanja vrat. S tem je odpravljen tudi problem, znan
pod imenom »gosting«, ki je pri avtomatskih vratih pogosto prisoten.
»Gosting« je pojav, ko senzor zazna zapiranje lastnega vratnega krila, zaradi česar vrata ponovno
odpre. Ker se to zgodi vedno, ko se krilo pripelje do določene točke, se vrata odpirajo in zapirajo, kot
bi med njimi stal neviden »duh«. Z interaktivno komunikacijo vrat sistema Record 20 je ta problem v
celoti odpravljen.
Vrata lahko krmili vsak otrok
Digitalna krmilna enota z LCD zaslonom omogoča enostavno uporabo vrat. Grafični meni ukazov
omogoča preprosto rokovanje kot pri telefonu. Različne načine delovanja vrat upravljate samo s
pritiskom na gumb.
Vrata na ta način lahko pustite v odprtem položaju, zaklenete ali odklenete. Preklopite jih lahko na
enosmerno obratovanje ob izteku delovnika ali zmanjšate širino odpiranja, če vam v prostor vdirata
mraz ali vročina… Za upravljanje ne potrebujete nobenega znanja.
Sami lahko spreminjate tudi hitrost zapiranja in odpiranja vrat ali nastavljate občutljivost senzorja. Za
kaj takega vam ni več potrebno klicati serviserja. S pomočjo časovnih nastavitev lahko vrata
odklenete ali zaklenete tudi, ko sploh niste prisotni.

Ugotovite, kakšna vrata so najprimernejša za vaš objekt.
Pokličite nas na tel. 0590 74 100 ali nam pišite na info@record.si in nam zaupajte svoje zahteve. Pokazali vam bomo
najboljšo rešitev zanje.
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V primeru okvare se vam na zaslonu krmilne enote v slovenskem jeziku izpiše napaka
Dežurnemu serviserju jo lahko poveste kar po telefonu. Veliko stvari je na ta način mogoče rešiti na
daljavo. Samo v Recordu vam je dežurni serviser na voljo 24 ur 7 dni v tednu. Telefonske pomoči ne
zaračunavamo.
Krmilno enoto lahko vgradite pod pult v recepciji ali pod blagajno in vrata krmilite kar od tam.
Če je potrebno, se lahko poleg krmilne enote vgradi dodatno stikalo, ki ima ključ. Krmilno enoto
lahko na ta način zaklenete in onemogočite rokovanje nepooblaščenim osebam.
Izbirate lahko med elegantno krmilno enoto v obliki tanke ploščice ali standardno kvadratno obliko za
montažo v zid.
Z novim Recorodovim senzorjem ste varni pred odškodninskimi tožbami
Recordov varnostni senzor ločeno zaznava gibanje in prisotnost človeka med vrati. S tem je senzor
prevzel tudi funkcijo varnosti, saj zaznava celoten prostor med vrati od vrha do tal in skrbi, da vrata
nikogar ne poškodujejo. S tem je varnost dvignjena na višji nivo, saj ni več odvisna od fotocelic, ki
delujejo samo, če prekinemo žarek med dvema točkama.
Samo Recordov varnostni senzor zaznava tudi smer gibanja, s čim vam prihrani veliko
denarja.
Vrata se namreč odprejo samo, ko stopate proti njim. Ko ste srečno na drugi strani, pa vrata vedo, da
se oddaljujete in se za vami zaprejo. Vsa ostala vrata so odprta dvakrat dlje, saj se zaprejo šele, ko
odhajajoči stopi iz dosega radarja.
Recordov varnostni senzor loči tudi mimoidoče od tistih, ki želijo skozi vrata vstopiti. Tudi s tem se
izognete nepotrebnim toplotnim izgubam in prepihu. Še posebej, če se vam vrata odpirajo direktno
na ulico.
Ob izpadu elektrike bodo vrata nemoteno delovala
Baterija, ki omogoča neverjetnih 100 odpiranj oz. 24 ur pripravljenosti, bo poskrbela, da vrata ne
bodo prenehala delovati tudi v primeru izpada elektrike. Baterija se po vrnitvi električne energije
ponovno napolni.
Možne izvedbe:
Linearna drsna avtomatska vrata
Linearna avtomatska vrata so lahko enokrilna ali dvokrilna. Za hod krila potrebujete še prostor, ki je
5 cm širši kot celotno krilo. Krilo lahko drsi preko že obstoječe stene ali pa se skupaj z vrati naredi tudi
steklena obsvetloba, preko katere potuje krilo.

Ugotovite, kakšna vrata so najprimernejša za vaš objekt.
Pokličite nas na tel. 0590 74 100 ali nam pišite na info@record.si in nam zaupajte svoje zahteve. Pokazali vam bomo
najboljšo rešitev zanje.
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Dvokrilna vrata z obsvetlobama (oznaka Record 20 DSTA)

Enokrilna vrata z obsvetlobo (oznaka Record 20 ESTA)

Teleskopska avtomatska vrata
Pri teleskopskih vratih se več vratnih kril pelje v isto smer – eno čez drugo. Takšna izvedba vrat je
primerna, kadar nimate dovolj prostora, da bi vgradili linearna drsna vrata ali kadar želite pri danem
prostoru, povečati prehodno odprtino vrat.
Teleskopska vrata povečajo prehod za 30% v primerjavi z linearnimi drsnimi vrati. Tudi teleskopska
vrata so lahko izdelana z obsvetlobami ali brez.

Štirikrilna teleskopska vrata z obsvetlobama
(oznaka Record 20 DTSA)

Dvokrilna teleskopska vrata z obsvetlobo
(oznaka Record 20 ETSA)

Če imate prostor v katerega morate občasno spraviti velike predmete (npr. avtosalon), so za vas
primerna trikrilna ali šestkrilna teleskopska vrata. Pri takšnih vratih se v eno smer peljejo tri vratna
krila.
Kadar skozi vrata vstopajo samo ljudje, izberete »reduciran« način odpiranja vrat in vata se bodo
odprla samo toliko, kot boste želeli. Če morate v salon spraviti npr. avto, pa vrata odprete do konca.
Pri vratih Record režime odpiranja izbirate sami, s preprostim pritiskom na gumb, ki se nahaja na
krmilni enoti.

Zgibna avtomatska vrata
Zgibna ali harmonika avtomatska vrata so primerna za vas, če za hod krila nimate prostora. (npr. na
hodniku). Za odpiranje takšnih vrat potrebujete na vsaki strani samo nekaj dodatnih centimetrov, saj
se krila zložijo ob steno. Vrata imajo lahko dve krili ali štiri.

Ugotovite, kakšna vrata so najprimernejša za vaš objekt.
Pokličite nas na tel. 0590 74 100 ali nam pišite na info@record.si in nam zaupajte svoje zahteve. Pokazali vam bomo
najboljšo rešitev zanje.
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Zgibna (harmonika) avtomatska vrata (oznaka Record 20 FTA)

Kotna in krožna avtomatska vrata
Če želite, da je vaš vhod res nekaj posebnega, vam lahko naredimo tudi kotna ali polkrožna
avtomatska vrata. Z obsvetlobami ali brez.

Kotna avtomatska ta Recordz ob svetlobami
(oznaka Record 20 PST)

Polkrožna avtomatska vrata z obsvetlobami
(oznaka Record 20 RST)

Vsak sistem sistemu vrat Record 20 je opremljena z:
1. Najsodobnejšim pogonom in mikroprocesorjem 20 STM
2. Digitalno krmilno enoto (BDE-D) z LCD prikazovalnikom z osmimi osnovnimi funkcijami
(avtomatsko, avtomatsko reducirano, enosmerno, enosmerno reducirano, stalno odprto, zaprtozaklenjeno, ročno, reset)
3. Varnostnim senzorjem RIC 290 AC (2 kom), ki ločeno zaznava gibanje in prisotnost med vrati.
Senzor zaznava tudi smer gibanja
4. Elektromotorno ključavnico VRR 20,
5. AKU podporo, ki omogoča delovanje vrat ob izpadu električne energije (do 100x odpiranje oz. do24
h pripravljenost)
K SISTEMU SPADAJO ŠE:
- obesi za vratna krila in vozički za tiho delovanje vrat,
- komplet alu profilov s tesnilnimi gumami in pokrivna maska pogona,
- vratna krila (izdelana po želji naročnika)
Vrata se lahko priklopijo na požarni alarm. V primeru požara se odprejo in ostanejo odprta
Avtomatska vrata družine Record 20 so izdelana v skladu z varnostnim standardom EN160005

Ugotovite, kakšna vrata so najprimernejša za vaš objekt.
Pokličite nas na tel. 0590 74 100 ali nam pišite na info@record.si in nam zaupajte svoje zahteve. Pokazali vam bomo
najboljšo rešitev zanje.
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Avtomatska vrata za izhode v sili
Record 20 STA RED in Record 20 STA
TOS
Verjetno ste se že kdaj vprašali, kako je mogoče pobegniti iz stavbe, če morate pri tem skozi
avtomatska vrata. Še posebej če zmanjka elektrike…
Vsaka avtomatska vrata so opremljena s sistemom, ki omogoča odpiranje vrat v primeru izpada
električne energije. Vsaka avtomatska vrata Record lahko poleg tega priklopite tudi na požarni alarm.
Vrata se bodo ob morebitnem alarmu odprla in ostala odprta.
Vendar pa požar ni edina možnost, ko v večnamenskem objektu lahko nastane panika. Avtomatska
vrata, ki so postavljena na bežalnih poteh, morajo zato imeti posebne karakteristike, potrjene s
certifikatom, ki dovoljuje njihovo vgradnjo.
V Recordu lahko dobite dva tipa vrat, certificirana za izhode v sili:
-

Vrata Record RED (Redundant) in
Vrata Record TOS (Total Opening System)

Avtomatska vrata Redord RED (Redundant)
Še večjo zanesljivost delovanja avtomatskih vrat Record RED zagotavlja pogon, ki je je opremljen z
dvema motorjema in dvema mikroprocesorjema. Komunikacija med pogonom, senzorji in krmilno
enoto hkrati omogoča neprestano testiranje delovanja vrat, kar možnost napak dodatno zmanjšuje.
Če je zaznana kakršnakoli napaka ali motnja, se vrata samodejno odprejo in ostanejo odprta.
Da se kaj takega ne bi zgodilo ponoči ali v času, ko objekt ne obratuje, so vrata zaklenejo s posebnim
krmilnim stikalom BDS. Vrata Redundat, ki so namenjena izhodom v sili, lahko zaklene samo
pooblaščena oseba. Enostavno zaklepanje s krmilno enoto, ki je sicer značilnost avtomatskih vrat
Record, pri takšni izvedbi vrat ni dopuščeno.
S pogonom Redundant, je mogoče nadgraditi vsa avtomatska drsna vrata Record, razen požarnih.
Avtomatsk vrata Record TOS (Total Opening Sistem)
Vrata Record TOS, so narejena tako, da se njihova sicer drsna krila, pod
močnim pritiskom odprejo krilno in se umaknejo na stran. Na ta način se
razširi bežalna pot. Hkrati se prepreči, da bi bežeča množica poteptala tiste,
ki stojijo v prvih vrstah. Takšna vrata omogočajo tudi neovirano evakuacijo
ljudi na vozičkih in posteljah, če so postavljena v bolnišnici ali domu za
ostarele.
Na enak način kot vratna krila, se lahko krilno odprejo tudi obsvetlobe.

Dvokrolna vrata Record 20 STA TOS
s TOS obsvetlobama

Ugotovite, kakšna vrata so najprimernejša za vaš objekt.
Pokličite nas na tel. 0590 74 100 ali nam pišite na info@record.si in nam zaupajte svoje zahteve. Pokazali vam bomo
najboljšo rešitev zanje.
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Dodatna varnost avtomatskih vrat
Record
V dnevnih novicah vse pogosteje zasledite vesti o vlomih in ropih bank, trgovin in drugih objektov.
Skrbi vam kalijo nočni počitek. Počutite se vedno bolj negotovi in ranljivi. Še posebej, če je na vaši
skrbi varnost trgovine, lokala ali celo banke.
Je mogoče kaj storiti?
S pomočjo večtočkovnega MPV zaklepanja lahko dodatno zavarujete svoj vhod
Večtočkovno varnostno ključavnica (MPV) vrata v tleh in stropu zaklene s pomočjo jeklenih palic, ki
so nameščene v vertikalnih profilih. Tudi to mehansko zaklepanje poteka avtomatsko. S tem se
izognete nevarnosti, da bi zaposleni, ki odhajajo skozi služben vhod, pozabili stopiti do vrat in jih
dodatno ročno zakleniti.
Še bolj mirno boste spali, če se odločite za protivlomna vrata SAFECORD
Avtomatska vrata Safecord imajo poleg večtočkovnega zaklepanja MPV tudi dodatno ojačane profile
in protivlomno steklo. Dodatno zaščito nudi tudi poseben profil, ki ščiti vozičke, tako da vratnih kril ni
mogoče na silo stakniti z vodila.
Nova Recordova senzorska tehnologija omogoča, da se vrata lahko iz zunanje strani odpirajo drugače
kot iz notranje. Na ta način je mogoče programirati različne varnostne rešitve, ki so prilagojene
značilnostim posameznega objekta in v primeru ropa upočasnijo beg.

Ugotovite, kakšna vrata so najprimernejša za vaš objekt.
Pokličite nas na tel. 0590 74 100 ali nam pišite na info@record.si in nam zaupajte svoje zahteve. Pokazali vam bomo
najboljšo rešitev zanje.
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