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 דלתות הזזה אוטומטיות –עלון מידע 

 רקע:

דלתות הזזה אוטומטיות נועדו לענות על מספר תפקודים ייחודיים הנדרשים במספר 
 טיפוסי פתחים שונים:

 ( מעבר בלתי מופרע של משתמשים ללא התערבותם הפעילהBarrier Free.) 

 .הבטחת סגירת הפתח בפרקי הזמן שאינם משמשים למעבר 

 שלא יהיה פתוח כלפי פנים וחוץ בו זמנית, על ידי התניית  יצירת חלל מבואה

(. Air Lockפתיחת אחת משתי המערכות רק כאשר המערכת השנייה סגורה )
לבודד את הפנים מהחוץ במטרה לבלום בריחת מיזוג או  –מטרת תצורה זו 

 חדירת תופעות מזג אוויר לתוך המבנה, כחלל מבודד בכניסה לחדרים נקיים ועוד.

 ה לאילוצים גיאומטריים שאינם מאפשרים קיום קשת פתיחה של דלת צירית.מענ 

  מענה לצורך בדלתות הזזה הכוללות מערכת הימלטות בחירום, בתצורת דלתות

 (.Brake Out systemקורסות )

  מ"מ, שייפתח וייסגר במהירות. 0333צורך בפתח מעבר רחב, בדרך כלל עד 

מיקרופרוססור, בורר מצבים או אחד מכמה  המערכת מורכבת ממנגנון הפעלה מפוקח
אדום, -רדאר וגלאים פעילים בתחום האינפראאמצעי הפעלה שיפורטו בהמשך, גלאי 

מערכת נעילה אלקטרומכנית או מכנית, מצבר גיבוי להבטחת פתיחה או סגירה בעת 
 הפסקת חשמל וכן שלל אופציות נוספות שאף הן תפורטנה בהמשך.

מתכת, קורת אלומיניום, על גבי הקיר או על גבי הזכוכיות  המנגנון נתלה על קורת
הקבועות שסביב הפתח. למנגנון מתחברות כנפיים במגוון אפשרויות: כנפיים ממוסגרות, 

( או כנפיים אטומות מעץ, מתכת, פלסטיק או כל חומר Framelessכנפיים מזכוכית )
 אחר.

ו או ארבע כנפיות, מערכות קיימות מערכות חד כנפיות, דו כנפיות, טלסקופיות ד
 מתקפלות )הרמוניקה(, מערכות מכופפות בקשת קמורה או קעורה ועוד.

. דגם זה נועד ES 200 EASYאיחדה את רוב הרכיבים לדגם שנקרא  DORMAחברת 
להוות בסיס אחיד למירב היישומים. היתרון באיחוד זה הוא התבססות על רכיבים 

סבבי הפעלה והוא מוכיח את  0,333,333-ותר משאמינותם הוכחה בבדיקות מעבדה בי
 תפקודו היעיל והחסכוני במאות אלפי התקנות בתנאים שונים בחמש היבשות בעולם.
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לשימושים ויישומים מיוחדים קיימים דגמים נוספים המיוצרים במיוחד לצורך פתרונות 
 כגון דלתות כבדות במיוחד, דלתות לחדרי ניתוח ועוד.

 

 

 

 

 

 FLEXעם מערכת פרופילים טרמיים  ES 200 EASYמנגנון 
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 כנפיים לכל כוון 2דלת טלסקופית עם 

 

 

 BSTדלת מכופפת                                       ES 400מערכת דלתות כבדות לבתי חולים       

 :ES 200 EASYמנגנון 

ת המשמשת . מנגנון זה הוא המערכת הבסיסיDORMAזהו המנגנון הרב תכליתי של 
 ברוב הגרסאות וברוב היישומים, עקב גמישותו הרבה, עוצמתו ואמינותו המוכחת.
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 Framelessכפולה וכנפיים  ES 200 EASYמבואה עם מערכת 

 :ES 200 EASYטיפוסי כנפיים אופייניים תלויים על מערכת 
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 :ES 200 EASYטבלת נתונים 

 

 

 

 :ES 200 EASYמבנה מנגנון 
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 הכוללת ספק כוח, מנוע ובקר: MiniDriveיחידת 

 

 אמצעי הפעלה וברירת מצבי הפעלה:

 השליטה בתפקוד המנגנון מתבצעת באחת משתי האפשרויות הבאות:

 :בורר מצבים דיגיטאלי עם הפונקציות הבאות 

מצב סגור קבוע, מצב פתוח קבוע, הפעלה אוטומטית עם פתיחה מלאה, הפעלה     
ניתנת לכוון, מצב "לילה" המאפשר רק יציאה אוטומטית עם פתיחה חלקית ה

 )לאחר שעות הפעילות, עבור משתמשים שעדיין בתוך המבנה וצריכים לצאת(.

 בורר מצבים דיגיטאלי
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  מפסקי לחיצה, חיישני קירבה, שלט רחוק, מפסקי רגל, מפסקי מרפק

 וכדומה.

לאחר  כל אחד מהאמצעים עונה לצורך אחר כגון הימנעות ממגע

ידיים ולפני כניסה לחדר ניתוח, פתיחה של הדלת על פי   נטילת

פקודה ולא על ידי גילוי רדאר של העוברים במסדרון מול פתח חצי 

 2-1מבוקר, "טרנספונדר" המזהה רק את בעל זכות הכניסה בטווח 

ועוד  מטר כאשר הוא אינו יכול להפעיל את ידיו כתוצאה ממוגבלות

   נדרטיים.פתרונות ייחודיים לשימושים לא סט

 

 מערכות גילוי:

  רדאר מדגםDORMA PROSECURE MONO :לגילוי נכנסים מבחוץ 

 

  רדאר אקטיבי מדגםDORMA PROSECURE OPTI COMBI  לגילוי

אקטיבי במקום עיניות לזיהוי מכשול  IRהיוצאים, משולב בחיישן 

 בפתח, במקום עיניות עם שטח גילוי קטן ונקודתי:
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לסוגיהם ניתן להתקין בצמוד לפתח הכניסה או  את רוב אמצעי ההפעלה

במיקום מרוחק כגון דלפק שומר או חדר בקרה. כמו כן, ניתן לשלב במערכת 

 על ידי מגע יבש.הפיקוד מערכות בקרת כניסה לסוגיהן 

 

 נעילות:

בתצורה הסטנדרטית נמכר המנגנון עם מנעול אלקטרומכני מובנה. מנעול 

זרות למצב סגור. פין מכני הנשלט על ידי זה מופעל בכל פעם שהדלתות חו

אלקטרומגנט משתחרר אל תוך חור מתאים בתוך מערכת ההנעה ומקבע 

אותה. הפין משתחרר רק כאשר הפתיחה נעשית בתהליך הסדיר כגון גילוי 

רדאר או לחיצה על לחצן. ניתן להתקין בנוסף או במקומו מנעולים מכניים 

 בכל אחת מהכנפיים.

 

 מצבר גיבוי:

בתצורה הסטנדרטית נמכר המנגנון עם מצבר גיבוי לפעולה אחת של 

המנגנון. ניתן לחברו כך שישלח את המנגנון למצב פתוח ויאפשר כניסה 

ויציאה בזמן הפסקת חשמל. כאשר מותקנת בכנפיים מערכת קריסה, 

 המצבר שולח את הכנפיים למצב סגור בכדי לאפשר את קריסתן.

פסק אפשרית אף -או התקנת מערכת אל מצבר גילוי לפעולה מתמשכת

 היא, בהגדרה והזמנה מיוחדת.

 

 :BR-DORMA SST מערכת קריסת כנפיים בחירום

כאשר מותקנת דלת הזזה אוטומטית בפתח אשר צריך לענות על הצורך 

להימלט בחירום, מותקנות על המנגנון כנפיים עם מערכת קריסה מדגם 

DORMA SST-BRופיל העליון והפרופיל התחתון . המערכת כוללת בתוך הפר

רכיבים שמאפשרים את התנועה הקווית בהפעלה שוטפת ואת הדחיפה 

הצירית החוצה להמלטות בחירום. עם תחילת התנועה הצירית, מתנתקת 

 מערכת ההנעה ומופסקת התנועה הקווית.
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מערכות הקריסה מותקנות הן בכנפיים הזזות והן ביחידות הקבועות. 

 .קרוס את כל היחידות בכל שלב של תנועת הכנפייםבהתקנה זו ניתן ל

 

 

 תרשים הדגמה:

 

 

 הכנפיים 4-מערכת קריסה ב
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 כפולה בשעת קריסה: SST-BRמערכת 

 

 

או במקרה של זוג כנפיים בתוך פתח אור בנוי ללא  משיקולי הקטנת עלויות

ניתן להתקין מערכת קריסה רק על הכנפיים הזזות. , זכוכיות קבועות

כזאת יכולות הכנפיים לקרוס רק כאשר הן סגורות. לפיכך, במקרה  בהתקנה

הפתח בהפסקת חשמל, כדי  לסגירתכזה מותקן מצבר הגיבוי באופן שיביא 

 שניתן יהיה לקרוס את הכנפיים.

 

 :DORMA ES 200 T EASYמערכת טלסקופית 

לפתיחת פתחים רחבים במיוחד או פתיחת מעבר מרבי בפתח אור נתון, 

ערכת טלסקופית בה זוג כנפיים נפתח לצד אחד על גבי קבוע. תוכננה מ

המערכת קיימת בגרסת פתיחה לצד אחד או כמערכת כפולה בה כל זוג 

 כנפיים נע לכוון אחר על גבי הקבוע הסמוך אליהן.

מ"מ בעוד  2433במערכת בודדת פתח המעבר יכול להיות ברוחב שעד 

 מ"מ. 4333ב שעד שבמערכת כפולה ניתן להגיע לפתח מעבר ברוח

מערכות ההפעלה, הגילוי והבטיחות זהות לאלה המותקנות במערכת מדגם 

ES 200 EASY  .הסטנדרטית 
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 טבלת נתונים:

 

 מערכת הנעה כפולה:
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 (Air Lockמערכת טלסקופית דו צדדית כפולה )

 

 :DORMA BSTמנגנון הזזה אוטומטי מכופף 

ת ההתקנה מגוונות מאד ויכולות המנגנון יכול להיות קמור או קעור. תצורו

לכלול רק חצי מעגל, מעגל שלם כמבואה אוטונומית עם תקרה 

אינטגראלית, שני חצאי מעגל עם קבועים ישרים המרחיקים את חצי המעגל 

 החיצוני מהפנימי ועוד.

שני חצאי מעגל ניתן להתנות פתיחה של חצי מעגל אחד רק בהתקנה של 

( בכדי להשיג בידוד מרבי בין פנים Air Lockבתנאי שהחצי השני סגור  )

 המבנה לחוץ.

בנוסף למערכות ההפעלה, הגילוי והבטיחות הרגילים, כוללת המערכת 

ומנטרים את תנועת המשתמשים  גלאים המכסים את חלל הצילינדר הסגור

 בין שתי המערכות.

בחלל התקרה הפנימית מובנות נורות "ספוט" בכדי להאיר את פנים 

 הצילינדר.
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 תצורות התקנה אפשריות:
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DORMA BST: 

 

 

 

 



 
 

 
 

    

 , ראשל"צ31, סחרוב DORMA -פיראקבוצת רפי ש

 31-0313333, פקס: 31-0313333טלפון: 

www.dorma-rafishapira.co.il 

 טבלת נתונים:
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 :DORMA MAGNEO –מערכת הנעה מגנטית 

היא מערכת הנעה אוטומטית חדשנית וייחודית לחברת  MAGNEOמערכת 

DORMA המערכת מבוססת על עקרון הדחייה של שני פסים מגנטיים .

המהירות המרחפות  בקוטביות הפוכה, בדומה למערכת ההנעה של הרכבות

מעל לפסים. המנגנון אינו כולל מנוע, רצועות וגלגלי שיניים ולפיכך פעולתו 

 שקטה לחלוטין, צריכת האנרגיה שלו נמוכה והבלאי קטן ביותר.

 להלן המחשת עקרון הפעולה:

 

 

 

 בכניסה לשירותים MAGNEOדלת 
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MAGNEO ת מיועד לפתחים פנימיים והוא הותאם במיוחד לפתור בעיו

נגישות. קצב התנועה של הדלת איטי. אין צורך בעיניות בטיחות כיוון שאין 

רכיבים כגון מנוע או גלגלי הנעה וכאשר הדלת פוגעת במכשול היא עושה 

זאת בעוצמה נמוכה ומיד נפתחת מחדש. אמצעי ההפעלה ייחודיים 

 ומותאמים הן למוגבלים והן למשתמשים שידיהם תפוסות. 

 ם:שימושים אופייניי

  סגירת מטבחונים בחדרי ישיבות )מאפשר לעבור מהמטבחון אל חדר

 הישיבות עם מגש בידיים והדלת תיסגר  מיד ותסתיר את המטבחון(

 .סגירת כניסה לחדרי שירותים / חדרי אמבטיה 

 .הפרדת חדרי שינה מחלל הסלון 

 .דלתות כניסה לחדרים פרטיים במעונות למוגבלים ותשושים 

 

 )המנגנון סמוי בתוך התקרה( MAGNEOמצעות שתי מערכות סגירת מטבחון בא
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 טיפוסי דלתות:

  כנף זכוכיתFrameless  התלויה באמצעות מחבריMANET. 

 .כנף זכוכית התלויה באמצעות פרופיל עליון בלבד 

 .כנף עץ 
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 אמצעי הפעלה:

למערכת מגוון אמצעי הפעלה המותאמים לשימושם של בעלי צרכים 

 ספר אפשרויות:מיוחדים. להלן מ

 

 אמצעים מובנים:

 

 

 

 דחיפה ידנית קלה תתחיל את הפתיחה האוטומטית. .3

 פתיחה ידנית קלה בזמן הפסקת חשמל. .2

 היפוך כיוון התנועה עם התקלות בעוצמה נמוכה עם מכשול בפתח. .1
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 31-0313333, פקס: 31-0313333טלפון: 

www.dorma-rafishapira.co.il 

 אופציות נוספות לבחירה:

 

 פתיחה על ידי לחצן הפעלה )קיים גם כלחצן אלחוטי ללא חווט(. .3

 באמצעות שלט רחוק. הפעלה .2

 הפעלה באמצעות רדאר גילוי. .1

אוטומטי / פתוח קבוע  / פתיחה  –הפעלה באמצעות בורר מצבים  .4

 ידנית.

 הפעלה באמצעות שידור אלחוטי )"טרנספונדר"( עם קידוד אישי. .3
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 לחצני הפעלה, בוררי מצבים ומערכות הפעלה אלחוטיות

 

 

 

 

 

 

 למידע נוסף:

 334-0333303 –איתן רז 

 3340333303 -מוניקה פרידמן 

 

 

 

 


