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Architektoniczne wizje stają się rzeczywistością dzięki odpowiednim 

rozwiązaniom technicznym. Dlatego architekci i planiści zdają się całkowicie 

na grupę przedsiębiorstw Gretsch-Unitas: jesteśmy kompetentnym 

partnerem w dziedzinie przyszłościowej architektury i nowoczesnych 

systemów technicznych – od prostych do najbardziej złożonych 

rozwiązań. U podstaw leży ponad 100-letnia tradycja naszego rodzinnego 

przedsiębiorstwa, dla którego zawsze ważne były innowacyjność, postęp 

i ekonomiczność. GU jest obecnie jednym z międzynarodowych liderów 

w dziedzinie techniki okiennej i drzwiowej oraz automatycznych systemów 

wejściowych i zarządzania budynkami. Zgodnie z zasadą „Przewaga systemu” 

wspieramy naszych klientów od planowania po wdrażanie rozwiązań w 

dziedzinie automatycznych systemów wejściowych. Zarówno w nowych 

budynkach, jak i podczas renowacji czy modernizacji. Dzięki licznym opcjom 

technicznym i wykończeniowym nasi klienci zawsze znajdą system pasujący 

idealnie do indywidualnych potrzeb. GU Automatic GmbH jest przy tym 

zawsze kompetentnym i niezawodnym partnerem.
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Wysoka jakość w wersji standardowej i przeciwpożarowej

Napędy drzwi rozwiernych otwierają nowe możliwości: 

automatycznie otwierane i zamykane drzwi przeciwpożarowe 

i dymoszczelne oraz drzwi wewnętrzne i zewnętrzne w budynkach 

użyteczności publicznej zwiększają swobodę ruchu i poziom 

bezpieczeństwa. Komfortowy dostęp zapewniają radarowe 

czujniki ruchu, przełączniki lub system kontroli dostępu. 

W przypadku drzwi wejściowych zaleca się połączenie z zamkiem 

wielopunktowym i motorycznym przeciwzamkiem. Pozwala to 

zapewnić przystępność, ochronę przeciwwłamaniową 

i bezpieczeństwo w ciągach dróg ewakuacyjnych.

Większe możliwości 
względem 
ambitnych rozwiązań 
architektonicznych
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Napędy drzwi rozwiernych

Do uniwersalnego zastosowania i modernizacji

Napęd drzwi rozwiernych DTN 80 można stosować w drzwiach 

wykonanych ze wszystkich materiałów ościeżnicowych. 

Może zostać dostarczony w różnych wykończeniach. W ramach 

modernizacji z wykorzystaniem DTN 80 można w dowolnym 

momencie zautomatyzować istniejące drzwi rozwierne.

Ochrona przeciwwłamaniowa

Drzwi zewnętrzne są obwarowane szczególnymi wymaganiami 

pod względem ochrony przeciwwłamaniowej. 

DTN 80 zapewnia komfortowy dostęp do pomieszczeń i można 

go stosować na wszystkich sprawdzonych drzwiach rozwiernych 

o klasie wytrzymałości do RC4.

Ochrona przed wiatrem i intensywnym deszczem

Sprawdzone drzwi rozwierne w połączeniu z napędem DTN 80 

spełniają właściwości określone w normie EN 14351-1 i tym 

samym są szczelne.

Ochrona przeciwpożarowa i przystępność

Napęd drzwi rozwiernych DTN 80 nadaje się idealnie do 

zastosowań bez barier na drzwiach przeciwpożarowych, na 

przykład w szpitalach i domach seniora. W normalnej eksploatacji 

przezwycięża siłę sprężyny, która jest niezbędna w drzwiach 

przeciwpożarowych i dymoszczelnych: w przypadku pożaru muszą 

się one bezpiecznie samoczynnie zamykać wskutek działania 

siły sprężyny. W ten sposób DTN 80 zapewnia dostęp bez barier 

w codziennym użytkowaniu.

Rozwiązania systemowe w ciągach dróg ewakuacyjnych 

i awaryjnych

Systemy dróg ewakuacyjnych i awaryjnych zapewniają 

maksymalne bezpieczeństwo tylko wtedy, gdy wszystkie 

komponenty są optymalnie dostosowane do warunków panujących 

w konkretnym budynku. Dlatego nie może być mowy o niezinteg-

rowanych rozwiązaniach.

Napęd drzwi rozwiernych DTN 80 w połączeniu z naszymi 

sprawdzonymi i certyfi kowanymi jednostkami, składającymi się 

z zamka antypanicznego i okucia, spełnia wymogi norm EN 179 

oraz EN 1125.

Cechy systemu
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Bezpieczne funkcje z jednego źródła

Pełny potencjał

Wiemy, że nawet najlepsze produkty mogą być w pełni 

wykorzystane tylko wtedy, gdy są optymalnie do siebie 

dopasowane.

Właśnie to daje napęd drzwi rozwiernych DTN 80 – w celu 

zautomatyzowania jedno- i dwuskrzydłowych drzwi rozwiernych 

można połączyć go z bogatym asortymentem zamków 

motorycznych grupy GU. 

Należą do nich, między innymi, zamki motoryczne z serii 19/21, 

zamki wielopunktowe SECURY i motoryczne przeciwzamki MTRS.

Oprócz zamków nasza oferta obejmuje bogaty asortyment okuć 

i zawiasów drzwiowych. Dzięki temu możemy dostarczyć 

odpowiednie rozwiązanie do każdego zastosowania.

Siła serwisu

Grupa przedsiębiorstw Gretsch-Unitas oferuje wszystkie usługi 

zapewniające doskonałą współpracę komponentów związanych 

z drzwiami, które obejmują kompetentne doradztwo, ofertę 

montażu na terenie całego kraju oraz serwis świadczony przez 

własny wykwalifi kowany personel.

Przekonujące zastosowanie

Nasz napęd drzwi rozwiernych DTN 80 można między innymi 

połączyć z naszym motorycznym zamkiem wielopunktowym 

SECURY ePOWER i elektrycznym mechanizmem otwierającym. 

Gdy drzwi rozwierne są otwierane przez impuls z radarowego 

czujnika ruchu, czas odblokowania przez elektryczny mechanizm 

otwierający można ograniczyć do minimum.

ZALETY w zakresie bezpieczeństwa i komfortu

W opisanej kombinacji możliwe jest komfortowe użytkowanie 

jednoskrzydłowych drzwi rozwiernych w codziennej eksploatacji. 

Poza godzinami otwarcia, w szczególności w trybie nocnym, trzy 

haki zamykające zamka SECURY ePOWER zapewniają dodatkową 

ochronę przeciwwłamaniową.
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Napęd drzwi rozwiernych DTN 80

 ■ Uniwersalne zastosowanie

Jeden napęd drzwi rozwiernych spełnia wszystkie 

zastosowania:

 –Jedno- i dwuskrzydłowe drzwi rozwierne

 –Drzwi przeciwpożarowe

 –Drzwi ewakuacyjne

 –Wersja otwierania pchająca i ciągnąca

 ■ Do drzwi o masie maks. 600 kg

 ■ Do skrzydeł o szerokości maks. 1600 mm

 ■ Opatentowany akumulator energii składający się z dwóch 

osobno regulowanych pakietów sprężyn

 ■ Siła zamykania zamiast prędkości domyku

 ■ Opatentowane tłumienie zamykania przez generatorowe 

działanie silnika napędowego

 ■ Efekt samozamykacza

 ■ Wspomaganie serwomechanizmem regulowane od 0°

 ■ Zasilanie elektryczne komponentów zewnętrznych 

24 V / 2,5 A

 ■ Wysoka dynamika, a tym samym duża prędkość otwierania

 ■ Mechaniczna regulacja kolejności zamykania do 

dwuskrzydłowych drzwi przeciwpożarowych lub drzwi 

w ciągach dróg ewakuacyjnych ukryta pod osłoną napędu

 ■ Mudułowy system ogranicza konieczność magazynowania 

elementów

 ■ Dzięki cichej pracy doskonale nadaje się do zastosowania 

w obszarach, w których konieczne jest zachowanie ciszy, 

na przykład w biurach lub szpitalach

 ■ Wygodne możliwości ustawień bezpośrednio przy 

napędzie za pomocą pokręteł/przycisków ze zintegrowanym 

wyświetlaczem pod osłoną napędu

 ■ Łatwy montaż: sworzeń ryglujący na wałku krzywkowym 

ułatwia montaż ze wstępnym naprężeniem sprężyny

 ■ Eleganckie i stabilne wykonanie ramion nożycowych 

i szyny ślizgowej

 ■ Sprawdzona jakość

 –Atest TÜV zgodnie z normą EN 16005

 –Sprawdzone przez VdS i MPA zgodnie 

z normami DIN 18263-4/EN 1158

 –Homologacja DIBt części (złożono wniosek)

Cechy produktu
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Siła zamykania zamiast prędkości domyku

Utrudnione warunki konstrukcyjne sprawiają, że napędy drzwi 

rozwiernych czy samozamykacze nie są w stanie niezawodnie 

domknąć drzwi. Należą do nich przeciągi, wiatr, nadciśnienie 

w śluzach i konieczność pokonywania mechanicznego oporu 

wywieranego przez uszczelki oraz zamki wielopunktowe.

Zalety drugiego zespołu sprężyn są oczywiste:

Zaleta 1: Drzwi, które są aktywowane przez radarowy czujnik 

ruchu i otwierają się automatycznie, są bezpiecznie zamykane 

przez aktywne domykanie motoryczne z siłą do 150 N.

Często jednak sterowanie radarowe nie jest pożądane albo jest 

technicznie niemożliwe. Aktywacja następuje wówczas przez 

przycisk umożliwiający zrealizowanie wejścia bez barier. Jednak 

często nie korzysta się z przycisku i przechodzenie przez drzwi 

odbywa się głównie ręcznie. Ponadto aktywne domykanie 

motoryczne przeszkadza użytkownikom i jest dla nich 

niekomfortowe. Dodatkowo ręczne otwieranie przy aktywnym 

motorycznym dociskaniu obciąża system napędowy i drzwi 

rozwierne.

DTN 80 można również ustawić tak, aby przy ręcznym otwieraniu 

w trybie samozamykacza znacznie zredukować moment otwarcia. 

Takie ustawienie eliminuje również potrzebę aktywnego 

zamykania.

Opatentowany system podwójnych sprężyn zapewniający dużą siłę zamykającą podczas domykania drzwi

Staje się to szczególnie trudne na krótko przed domknięciem 

drzwi. Wtedy siła sprężyn zamykających, która w typowych 

napędach drzwi rozwiernych działa w całym procesie zamykania, 

jest bowiem najsłabsza.

Z tego powodu w napędzie drzwi rozwiernych DTN 80 

wbudowaliśmy nie jeden, lecz dwa zespoły sprężyn. 

Drugi zespół sterowany przez krzywkę tarczową działa dopiero 

na krótko przed domknięciem drzwi, czyli dokładnie wtedy, 

gdy potrzebna jest większa siła zamykania.

Zaleta 2: W przypadku drzwi przeciwpożarowych bezpieczne 

zamykanie jest bezwzględnym wymogiem pozwalającym uzyskać 

skuteczne odcięcie między dwiema strefami pożaru. W tym 

celu drzwi przeciwpożarowe muszą zapewniać bezpieczne 

zamykanie również bez dostępu do prądu, czyli bez aktywnego 

domykania motorycznego. W popularnych systemach pozostaje 

wówczas tylko aktywacja ogranicznika krańcowego. Wiąże się to 

z niepożądanym hałasem, jaki powstaje przy skutecznym 

zamykaniu. 

INACZEJ JEST W PRZYPADKU NAPĘDU DRZWI 

ROZWIERNYCH DTN 80!

Dzięki dwóm zespołom sprężyn można dokładnie ustawić siłę 

zamykania w zależności do warunków budowlanych. Zamiast 

nagłego trzaśnięcia w położeniu krańcowym drugi zespół sprężyn 

zapewnia precyzyjny, mechaniczny impuls zamknięcia.

Na krótko przed domknięciem mały zespół sprężyn rozwija swoją 

moc przez krzywkę tarczową i zwiększa siłę zamykania

Oba pakiety sprężyn można 

wyregulować niezależnie od 

siebie w celu zapewnienia 

optymalnej eksploatacji
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Napęd drzwi rozwiernych DTN 80

Dane techniczne

Napęd drzwi rozwiernych DTN 80

Wysokość × głębokość × długość 85 × 145 × 680 mm[1]

Waga 11 kg

Szerokość skrzydła (jednoskrzydłowe) 700–1600 mm

Wartości siły zamykania w drzwiach przeciwpożarowych EN 3–EN 7

Wymiar zawiasu (dwuskrzydłowe) 1450–3200 mm

Bezwładność masy, maks. 190 kg/m2[2]

Moment obrotowy, maks. 260 Nm

Masa skrzydła drzwi, maks. 600 kg

Pobór prądu urządzeń zewnętrznych, maks. 24 V DC / 2,5 A

Kąt otwarcia, maks. 135°

Głębokości wpuszczenia ramion nożycowych 0–300 mm

Głębokości wpuszczenia szyny ślizgowej +10/-10 mm

Przedłużenia osi 30 mm, 60 mm i 90 mm

Pobór mocy, maks. 80 W

Tryb gotowości 7 W

Temperatura Od -15°C do +50°C

Stopień ochrony IP20

Cykle badania wg DIN 18263-4 500 000

Cykle badania wg EN 16005 1 000 000

[1] Wysokość napędu również przy drzwiach dwuskrzydłowych ze zintegrowaną regulacją kolejności zamykania
[2] W zależności od ramion
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Rodzaje montażu

Montaż czołowy po stronie zawiasowej – 

szyna ślizgowa

Montaż czołowy po stronie przeciwnej 

do zawiasowej – szyna ślizgowa

Montaż czołowy po stronie przeciwnej 

do zawiasowej – ramię rozwórki

Dane techniczne
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Ramię rozwórki

Solidny i wytrzymały

Wysokiej klasy napęd drzwi rozwiernych do drzwi przeciwpożarowych DTN 80-F

ZESTAW Rozszerzenie o ochronę przeciwpożarową

Napęd drzwi rozwiernych DTN 80 wraz z ZESTAWEM Rozszerzenie o ochronę przeciwpożarową 

przybiera oznaczenie DTN 80-F. W połączeniu z wyłącznikiem dymowym i przyciskiem 

„ZAMYKANIE DRZWI” DTN 80-F można stosować jako element blokady otwierania w drzwiach 

przeciwpożarowych i dymoszczelnych.

ZESTAW Regulacja kolejności zamykania SFR DTN 80

Mechaniczna regulacja kolejności zamykania jest wymagana do zastosowania w przypadku 

dwuskrzydłowych drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych. Jej montaż w DTN 80 jest możliwy 

w kilku krokach bez większego wysiłku. Dwa napędy drzwi rozwiernych są połączone ze sobą za pomocą 

cięgna. Wszystkie komponenty znajdują się pod osłoną napędu lub pod środkową częścią osłony.

Dopuszczalna masa skrzydeł drzwi przeciwpożarowych wg DIN 18263-4 oraz EN 16005

Ramię rozwórki naciskające EN 7: 396 kg

Ramię rozwórki naciskające EN 3–6: 256 kg

Szyna ślizgowa ciągnąca EN 3–6: 198 kg

Szyna ślizgowa naciskająca EN 3–5: 142 kg

Przykłady skrzydeł drzwi o szerokości 1200 mm
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Napęd drzwi rozwiernych DTN 80
Uruchomienie i obsługa

Przełącznik programów PO3

Standardowym elementem obsługowym napędu drzwi 

rozwiernych DTN 80 jest przełącznik programów PO3 

w bocznej klapie.

Umożliwia on wybieranie trzech różnych trybów pracy:

■ Tryb WYŁĄCZONY

■ Tryb AUTOMATYCZNY

■ Tryb OTWARTY

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

Wskazanie stanu nadajników impulsów i czujników w czasie 

rzeczywistym

= czujnik bezpieczeństwa po stronie zawiasowej

= radar wewnętrzny

= przycisk kluczykowy

= radar zewnętrzny

= czujnik bezpieczeństwa po stronie przeciwnej 

 do zawiasowej

Wygodna i intuicyjna obsługa za 

pomocą pokrętła/przycisku
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Przełącznik programów POS-5 DTN

Jeżeli tryb pracy powinny móc zmienić jedynie osoby 

upoważnione lub jeśli drzwi są wyjątkowo wysokie, alternatywnie 

do zintegrowanego przełącznika programów PO3 możliwe jest 

zastosowanie zewnętrznego przełącznika programów POS-5 DTN.

Gdy system drzwi jest wyposażony w przełącznik programów 

POS-5 DTN, przełącznik programów PO3 nie spełnia żadnej 

funkcji.

Dostępne są następujące tryby pracy:

■ Tryb WYŁĄCZONY

■ Tryb WYJŚCIOWY

■ Tryb AUTOMATYCZNY

■ Tryb RĘCZNY

■ Tryb OTWARTY

Sterowanie pod pokrywą napędu

Wskazanie ustawionej 

wartości siły zamykania

Kierunek odczytu można 

łatwo obrócić odpowiednio 

do kierunku montażu

Sworzeń ryglujący na wałku 

krzywkowym ułatwia montaż 

z wstępnym naprężeniem sprężyny
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Grupa przedsiębiorstw Gretsch-Unitas – Wasz nowoczesny partner

Serwis GU

Bezpieczeństwo z certyfi katem

EN 16005 – przepisy dotyczące bezpieczeństwa systemów 

drzwi automatycznych

Norma EN 16005 reguluje zasady bezpieczeństwa systemów 

drzwi automatycznych. Oprócz wymagań dotyczących wyrobu 

i bezpieczeństwa opisano w niej również testy odbiorcze w 

miejscu instalacji, konserwację i regularne testy.

Badanie przeprowadzone przez TÜV potwierdza, że wyrób 

spełnia wymogi odpowiednich norm i dyrektyw.

Nie uwzględnia to jednak zagrożeń wynikających z warunków 

lokalnych ani specyfi cznego sposobu użytkowania budynku.

Dlatego przed montażem i uruchomieniem instalacji należy 

zawsze przeprowadzić analizę zagrożeń z uwzględnieniem 

warunków lokalnych.

Najlepiej byłoby, gdyby koncepcja zabezpieczenia została 

uzgodniona z klientem lub użytkownikiem już na etapie 

planowania.

Grupa przedsiębiorstw Gretsch-Unitas oferuje:

 ■ Indywidualne doradztwo

 ■ Kwalifikowane zarządzanie projektem

 ■ Profesjonalny montaż

 ■ Niezawodny serwis

Dzięki temu uruchomienie odbywa się bez nieprzyjemnych 

niespodzianek. Wszystkie niezbędne elementy bezpieczeństwa 

są uwzględnione i wystarczy je tylko sprawdzić podczas 

uruchamiania.

Regularna, profesjonalna konserwacja jest najlepszą 

gwarancją utrzymania jakości i niezawodności działania drzwi 

automatycznych przez wiele lat.

Obsługa klienta GU bezpośrednio przez producenta z własnym 

personelem lub autoryzowanym partnerem, najlepsza wiedza na 

temat produktów oraz stosowanie oryginalnych części 

zamiennych gwarantują najwyższą niezawodność naszych 

systemów drzwi automatycznych. Rozległa sieć monterów 

i obsługi klienta zapewnia dodatkowo krótkie czasy dojazdów.

Co najmniej raz w roku system drzwi automatycznych musi 

skontrolować specjalista. Oprócz tej kontroli bezpieczeństwa 

konieczne jest wykonywanie konserwacji według wytycznych 

producenta, najlepiej w tym samym terminie.

Kontrola bezpieczeństwa i konserwacja

Umowa serwisowa z GU na konserwację systemów drzwi 

automatycznych oferuje klientom wiele korzyści:

 ■ Wczesne wykrycie zużycia gwarantuje bezpieczeństwo 

użytkowania i bezpieczeństwo osób.

 ■ Znacznie zmniejsza się liczba nieplanowanych wezwań 

serwisowych.

 ■ Regularna kontrola elementów bezpieczeństwa redukuje 

ewentualne ryzyko odpowiedzialności użytkownika.

 ■ Pracownicy serwisu tworzą i prowadzą książkę serwisową 

na potrzeby konkretnego systemu.

 ■ Można rozpoznać i wyeliminować możliwe zagrożenia 

wynikające ze zmiany sposobu użytkowania.

 ■ Klienci z umową serwisową otrzymują zniżki na części 

zamienne i przy rozliczaniu kosztów dojazdu.

Umowa serwisowa

14
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Charakter informacyjny danych technicznych, wyłączenie odpowiedzialności

Dokumentacja techniczna zawiera ogólne informacje zebrane na podstawie naszego doświadczenia oraz testów i nie uwzględnia konkretnego 

zastosowania. Służy wyłącznie do celów poglądowych i może być używana tylko jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Odpowiada stanowi 

w momencie drukowania prospektu. Zawarte tu informacje są przekazywane według naszej najlepszej wiedzy, nie mają jednak charakteru 

wiążącego. Muszą zostać dopasowane do danych obiektów budowlanych, celów zastosowań oraz indywidualnych wymagań lokalnych. 

W związku z dalszymi pracami rozwojowymi, ale również w celu uwzględnienia aktualnych wynalazków oraz wykluczenia błędów drukarskich 

lub innego typu przeoczeń wiążące dokumentacje techniczne w najbardziej aktualnym wydaniu są dostępne na stronie internetowej 

www.g-u.com. Należy korzystać wyłącznie z najnowszej dokumentacji technicznej. Obrazy produktów przedstawione w publikacji mogą 

różnić się od oryginału, w szczególności ze względu na ulepszenia techniczne. Ponownie odsyłamy do najnowszych informacji na 

wspomnianej stronie internetowej.

Informacja o prawach autorskich

Wszystkie ilustracje i teksty zawarte w tym prospekcie są chronione prawem autorskim. O ile na zdjęciu nie widnieje inna adnotacja, prawa 

autorskie należą do koncernu Gretsch-Unitas. Jakiekolwiek wykorzystanie materiałów chronionych prawem autorskim bez zgody właściciela 

praw jest zabronione.

Wydawca

Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge, Johann-Maus-Str. 3, D-71254 Ditzingen

Tel. + 49 (0) 71 56 3 01-0, Fax + 49 (0) 71 56 3 01-2 93, www.g-u.com

G-U Polska Sp. z o.o.

ul. Wichrowa 26

60-449 Poznań

Tel. + 48 61 65040-00

Faks + 48 61 65040-01

www.g-u.com

www.gu-automatic.de

GU Automatic GmbH

Karl-Schiller-Str. 12

D-33397 Rietberg

Tel. +49 5244 9075-100

Faks +49 5244 9075-599

info@gu-automatic.de


