
Ефикасна и здрава, вратата DIVA е оборудвана с 

мощен мотор, който позволява да се постигнат

изискванията за врата с тежки крила. Използвана 

 като авариен изход съгласно стандарт EN16005, 

вратата е оборудвана с:  

  IME система за стандартни крила.

  или CWS* система за тежки крила.

Също като системата IME, CWS* осигурява 

автоматично отваряне на вратата за авариен
изход в случай на повреда.

Врата за авариен изход с тежки крила 
отговарящ на EN16005 с CWS*

*CWS - Система за автоматично 
отваряне на врата с тежки крила

НОВО



CWS* система

CWS* системата е подходяща за тежки крила до 2 x 200кг. 
Тя е базирана на основата на противотежест, която предизвиква
отваряне на крилата на вратата чрез гравитация.

При двукрила врата, тя може да бъде инсталирана отляво или
отдясно. При единична врата, тя ще бъде инсталирана на
затварящата страна.

След като има електрическа неизправност

на вратата с контролирана скорост.
CWS* системата осигурява отварянето

Подобно на IME системата, тя е независима 
от всеки източник на енергия и работи чрез
гравитационна енергия.

Опростена и ефективна CSW* системата е 
проектирана за врата с тежки крила за 
авариен изход, когато IME системата не е 
достатъчна.

Предлага се за DIVA плъзгащи и телескопични
врати. Тези врати също могат да бъдат 
оборудвани с  подсилени носещи ролки. 

Отварянето се осигурява чрез постоянен
контрол на скоростта от стоманения
кабел свързан с CWS* системата.  

EQU 009504 
CWS* комплект

EQU 009539 
Носещи ролки за 1 крило DIVA 225kg

PUI 009558/PUI 009561/PUI 009562
Противотежест CWS* <3m RAW/AS/RAL

PUI 009558/PUI 009561/PUI 009562
Противотежест CWS* >3m RAW/AS/RAL

Артикулни номера

Стандарт EN16005 - Авариен Изход :

« Всяка електрическа повреда ще бъде 
автоматично открита, след което вратата
се отваря и остава отворена».

Макс. тегло Плъзгащи 1 x 200 kg / 2 x 200 kg

                 Телескопични 2 x 140 kg / 4 x 95 kg

Макс. височина :                3100 mm

Противотежест : 9 kg / L700 mm

DIVA CWS* характеристики

CWS CWS* система 

От естетична гледна
точка, се монтират
профили от двете
страни на вратата.

*CWS - Система за автоматично 
отваряне на врата с тежки крила
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