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ECO ETS
Otomatik kapı açma sistemi
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ETS – Sistemin önemli unsurları

1. 250 kg / EN 7‘ye kadar güç (400 kg / EN 4‘ye kadar güç)

ECO ETS, kanat ağırlıkları 250 kg‘a kadar ve kanata genişlikleri, 1.600 mm‘ye ka-
dar (EN 7) olan kapıları güvenle açabilen ve kapatabilen güçlü bir tahrike sahiptir. 

Böylece hem güçlü rüzgarlara göğüs germek zorunda olan dış kapılar hem de 
yangından koyucu kapılar güvenli bir biçimde otomatik hale getirilebilmektedir.

Entegre, yüksek performanslı anahtarlama güç kaynağıyla (24 V, 2 A çıkış gücü) 
birden fazla harici kumanda ve güvenlik elemanı ile motor kilitleri beslenebilir. 
Böylece birçok uygulamada harici güç kaynakları devre dışı kalabilir.

Bu parametrelere ek olarak ETS, yeni otomatik kapı açma sistemi ünitesi ile çok 
sessizdir ve olgunlaşmış ve uyumlandırılmış bir hareket akışına sahiptir. Özellikle 
bu nitelikleri ETS‘yi kamuya ait alanlarda, hastanelerde, yaşlı bakım evlerinde ve 
kliniklerde her yerde kullanılabilir kılmaktadır.

2.  İT ve ÇK yön/ ve aynı zamanda yangına dayanımlı kayar raylı model!

ETS aşağıdaki seçeneklerle kombine edilebilir:

Normal kollu lento montajı, menteşe tarafı bastırır

Kayar raylı lento montajı, menteşe tarafı bastırır  

Kayar raylı lento montajı, menteşe tarafı çeker

Tüm montaj seçenekleri hem standart hem de yangından koruyucu seçenek 
olarak ruhsatlanmıştır.

Bu, özellikle planlamacılara ve mimarlara tüm montaj uygulamalarında kayar raylı, 
kesintisiz bir tasarım seçeneği olanağı sağlamaktadır ve bu ister BS veya BG, T0 
ya da FS/RS olsun geçerlidir!

Kapı üreticisine de böylece yangın ve duman koruma kapılarında yeni uygulama 
olanakları getirmektedir.

3. Low Energy ve Full Power tek bir tahrikle

ETS tek ve aynı tahrik ile yerinde 2 işlev için ayarlanabilir, ilave bir yükseltme kartı 
gerekli değildir:

Low Energy ve Full Power 
Full Power ayarı, örn. yüksek trafikli kamuya açık ağır kapıların hızlı hareket dizi-
leriyle birlikte otomatikleştirilmesini sağlar. Bunun için hareket alanının güvenlik 
sensörleriyle izlenmesi gerekir.

Low Energy ayarı, daha düşük sıklıkta kamu erişiminin olduğu özel mesken ya da 
büro ve iş alanları için tasarlanmıştır. Burada güvenlik sensörleri kullanılmayabilir, 
ancak kapı ağırlıkları ve hareket hızı için sınırlamalar mevcuttur.
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ETS – Sistemin önemli unsurları

6. Kolay montaj ve servis

ETS‘in tüm parametreleri için kolay ve kullanıcıya fazla iş bırakmayan bir ayar 
fonksiyonu vardır. Buna kumanda kartı üzerinde bulunan Joystick fonksiyonlu 
ekran göstergesi hizmet eder. Menü kılavuzlu bir sorgulama üzerinden yerinden 
ilk işletmeye alma sorunsuz biçimde konfigüre edilebilir. Ancak tüm parametreler 
yeni işletme talepleri üzerinde sonradan da konfigüre edilebilir (Şifre koruması). 
Harici bir kumanda modülü veya bir Laptop‘a gerek yoktur.  

Bu da ETS‘yi özellikle, her tahrik tipi için kendine ait harici bir programlama cihazı-
nı veya özel bir yalıtımı satın almak istemeyen montaj ve servis firmaları için ilginç 
hale getirmektedir.

4. Yangın ve duman koruma / Ters fonksiyon / Seçme fonksiyonu

ETS, ETS 64-R‘ün bir varyasyonudur ve yangın ve duman koruma için sabit sistem 
olarak ruhsatlıdır. Bir lento sensörü ile kombinasyon halinde, alarm verildiğinde 
(duman oluşumu) veya elektrik kesildiğinde yangın koruma olarak güvenle kapatır.

Ters işlev, binalardan dumanın uzaklaştırılması (RWA) için özel olarak tasarlanmış-
tır. Alarm çıkışında FS / RS işlevi tersine çevrilir, yani dumanın uzaklaştırılabilmesi 
için kapı yay gerilimi ile açılır. Bu işlem, acil durum güç kaynağına gerek kalmadan 
elektrik kesintilerinde de uygulanır. Ters işlev ETS içinde önceden kurulmuştur ve 
böylece yerinde de ayarlanabilir.

Seçme fonksiyonu ise çift kanatlı kapılarda otomasyonun güvenlik bölgelerindeki 
karmaşık akışlarını düzenler (kontrollü ve yön ayarlı geçiş kumandası). 

5. Rüzgar yükünün dengelenmesi

Rüzgar yükü düzenlemesi, farklı hava basıncı koşullarında dış kapıların sorunsuz ça-
lışmak üzere ayarlanmasına yarar (örn. 900 x 2400 mm kanat büyüklüğü için 9 rüzgar 
kuvvetine (veya 320 Pa) kadar). Rüzgar yükünde kısa sürede oluşan artış (örn. bora) 
tahrik tarafından algılanır. Bu durumda kontrol mekanizması, tahrikin güçlendirilmesi 
ya da frenlenmesi için gereken ilave motor gücünü hesaplar ve kanadın neredeyse 
arızasız bir şekilde çalışmasını sağlar.

Rüzgar yükünün kuvveti kapının büyüklüğüne ve kullanılan kol mekanizmasının türüne 
bağlıdır. Sıklıkla rüzgar yükü artışı yaşanan bölgelerde (örn. kıyı bölgeleri) dışa doğru 
açılan kapılar için mümkünse normal kol mekanizması (BG itmeli) kullanılmalıdır.
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* Bei gefälzten Türen bitte den langen Zapfen einsetzen (im Lieferumfang enthalten)
(Dargestellt mit langen Zapfen)

ECO ETS n Motorisch Öffnen – kontrolliertes Schließen

      EN 16005       
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 Güç kriterleri ETS 73 ETS 64-R

Kapatma kuvveti EN‘ye göre büyüklük 
(kademesi ayarlanabilir)

3 – 7 3 – 6

Kapı genişliği İç kapılar ≤ 1.600 mm 

EN‘ye göre 
  Yangın koruma kapıları ≤ 1.400 mm





Ölçüler  Uzunluk, birim 
(montaj levhası dahil) Yapı derinliği, birim
  Yükseklik, birim

690 
120 
95

690 
120 
95

Ortam sıcaklığı -15 ila +50° C

Bağıl nem maks. 85%

Güç girişi maks. 560 W (beklemede 4 W)

DIN SOL / SAĞ  

Açılış hızı ayarlanabilir maks. 40°/s

Kapanma hızı  
şebeke ile çalışmada ayarlanabilir, elektrik kesildiğinde 
sabit

maks. 40°/s

Açık durma süresi ayarlanabilir 0 - 60s

Maks. a açılma açısıl 105°

EN‘ye göre kontrol 
edilmiştir EN 16005

 

EN 16005

Yangın ve duman koruma kapıları için 
uygundur

-
 
(DIBt)

AB yönergelerine göre 
sertifikalandırılmıştır

Ahşap 
kapı

Çelik 
kapı

Profil 
kapı

 Evet
- Hayır
 Opsiyon

ECO ETS n Harmonik kapı hareketi – motorlu açılış – kontrollü kapanış

Yeni ECO ürünü ETS, 4000 kg‘ye kadar (FS / RS kapılarda 250 kg) ağır iç ve dış kapılar için güçlü, gürültüsüz ve elektro-
motorlu bir tahrik mekanizmasıdır. Hem yeni tesisler hem de modernizasyon projeleri için uygundur.

Modeller ve fonksiyonlar:

 n İtmeli (BG) ve çekmeli (BS) sürgülü yay

 n İtmeli normal kol mekanizması (BG)

 n Komple kapaklı 1 ve 2 kanatlı sistemler

 n FS/RS kapılar için entegre, gizlenmiş kapanma sırası kontrolü (komple plakajda)

 n Entegre, gizlenmiş duman dedektörü (kapak plakasına entegre edilmiş, yükseltilebilir (DIBt, EN 54-7))

 n Ayarlanabilir yay kapatma kuvveti (akımsız işlevde)

 n Yan kapaktaki aydınlatılmış program seçim tuşlarıyla kolay kullanım (otomatik-sürekli-elle-çıkış-gece)

 n Yan kapağa entegre edilmiş tüm kutuplu kesme şalteri

 n Push + Go işlevi, kolay tepki özelliği

 n Çalışma ve kapanma kuvveti (kilide basılarak) ayarlanabilir

 n Çalışma geciktirmesi ayarlanabilir (motor kilidi, kapanma sırası)

 n Plug + Play, fonksiyonlar LCD ekranla uygulanabilir

 n Güvenlik sensörsüz düşük enerjili işletim

 n Çok düşük bekleme tüketimi (4 Watt)

 n Ayarlanabilir rüzgar yükü kompansasyonu, maks. rüzgar hızı 80 km/sa (320 Pa)

 n Ayarlanabilir işitsel açılma ya da kapanma hareketi sinyali

ETS

* Katlanır kapılarda lütfen uzun muylular kullanın
(teslimatın kapsamından mevcuttur)

Ölçüler: Kayar raylı ETS

Ölçüler: Kayar kollu ETS
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ETS       EN 16005       

Kenetleme yerlerinde ve kapanma kenarlarında ilave koruma 
sunan güvenlik elemanlarını da birlikte sipariş edin.
DIN 18650 ve EN 16005 uyarınca sensör çubukları ya da FlatScan!
İlave tavan duman dedektörü, sensör çubukları ve kumanda 
elemanlarını ayrı olarak sipariş edin, bkz. sayfa 14‘ten itibaren.

ETS için normal kol 
mekanizması (250 mm 
boşluk derinliğine kadar)

Renk Ürün numarası

NG-ETS 250* Paslanmaz çelik 358501547110020

NG-ETS 400** Paslanmaz çelik 358500547190010
* 250 mm Kademe‘ ye kadar (Yangın dayanım sertifikalı) 
** 400 mm Kademe‘ ye kadar (Yangın kapılara uygun değil)

Tek kanatlı tahrik Renk Ürün numarası

ETS 73 Paslanmaz çelik 338501548010000   

ETS 64-R Paslanmaz çelik 358501548021000

ETS 64-R (kayar ray bastırır) Paslanmaz çelik 358501548023000

ETS 64-R IRM Paslanmaz çelik istek üzerine

ETS 64-R IRM (GSD) Paslanmaz çelik istek üzerine

İki kanatlı tahrik Renk Ürün numarası

ETS 64-R IRM-SRI (NG) Paslanmaz çelik 308501450548037

ETS 64-R IRM-SRI (GSD) Paslanmaz çelik 308501450548039

ETS 64-R IRM-SRI (GSZ) Paslanmaz çelik 308501450548050

ETS için sürgülü raylar Renk Ürün numarası

GS-ETS 620* Paslanmaz çelik 358501547120010

GS-ETS 830** Paslanmaz çelik 338501547120020
*  Montaj Kayar Kol Çek. veya Kayar Kol Bas. 

(30 mm‘ ye kadar Kademe derinliği / Yangın dayanım sertifika)
**  Montaj Kayar Kol Çek., Kayar Kol Bas. veya Kanatmontajı 

(200 mm‘ ye kadar Kademe derinliği/ Yangın kapılara uygun değil)

NG = İtmeli normal kol mekanizması modeli (BG başlık montajı)
GSD = İtmeli sürgülü yay modeli (BG başlık montajı)
GSZ = Çekmeli sürgülü yay modeli (BS normal montaj)
IRM = Entegre duman dedektörü
SRI = Entegre kapanma sırası kontrolü

ECO ETS 64-R IRM-SRI (GSZ) tipi iki kanatlı döner kapı sistemi (entegre kapanma sırası kontrollü ve entegre duman dedektörlü)

İki kanatlı tahrik (komple set)

Tek kanatlı tahrik (kol mekanizmasız)

ETS için kol mekanizması modelleri

Komple set şunlardan oluşur: 

 n 1 ETS 64-R IRM (sabit kanat, DIN SOL = DIN SAĞ)

 n 1 ETS 64-R (etkin kanat)

 n Yapı seti SRI (DIN SOL = DIN SAĞ)

 n Plakaj seti

 n 2 montaj plakası

 n 2 kol mekanizması

 n CAN kablosu

 n HAT 02

ECO ETS 73 / ETS 64-R n ürün açıklaması
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ETS    EN 16005    

ETS 73 tek kanatlı için montaj çizimi

ETS 73 kafa montajı Kayar raylı menteşe karşı tarafı (bastırır) 

Standart aks pimli ve kısa sürgülü somunlu.

76
52

11
120

207 226217

≥750

280140

FD 20 Kopfmontage Bandgegenseite mit Gleitschiene

280

95 18

51

ETS 73 kafa montajı normal kollu menteşe karşı tarafı (bastırır) 

Standart aks pimli.

120

207 226217

45358

FD 20 Kopfmontage Bandgegenseite mit Normalgestänge

95 18

57

76
42

11

≥750

ETS 73 kafa montajı Kayar raylı menteşe tarafı (çeker) 

KS-13 aks pimli ve uzun sürgülü somunlu (teslimat kapsamında mevcut).

207 226217

≥750

76
3634

120

95 26

50

FD 20 Kopfmontage Bandseite mit Gleitschiene

280140 280

*Bei gefälzten Türen bitte den langen Zapfen einsetzen (im Lieferumfang enthalten)

Boşluk derinliği: ± 30 mm

Boşluk derinliği: ± 30 mm

Boşluk derinliği: 0 - 250 mm
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ETS    EN 16005    

ETS 73 iki kanatlı için montaj çizimi

ETS 73 kafa montajı Kayar raylı menteşe karşı tarafı (bastırır) 

Standart aks pimli ve kısa sürgülü somunlu.

207 226217

280140 280

207226 217

280 140280

1.500 - 3.200 mm

ETS 73 kafa montajı normal kollu menteşe karşı tarafı (bastırır) 

Standart aks pimli.

207 226217

45358

207226 217

45 358

1.500 - 3.200 mm

ETS 73 kafa montajı Kayar raylı menteşe tarafı (çeker) 

KS-13 aks pimli ve uzun sürgülü somunlu (teslimat kapsamında mevcut).

207 226217

280140 280

207226 217

280 140280

1.500 - 3.200 mm
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ETS       EN 16005       

ETS 64-R tek kanatlı için montaj çizimi

ETS 64-R – Tek kanatlı kafa montajı normal kollu ve montaj levhalı menteşe karşı tarafı (bastırır) 

Standart aks pimli. 
*Referans ölçü - tüm diğer delikler kapı veya profil üreticisinin talimatlarına bağlı olarak ayarlanacaktır.

130

110

45358

*

95 18

57

14

42

≥750

ETS 64-R – Tek kanatlı kafa montajı Kayar raylı ve montaj levhalı menteşe tarafı (çeker) 

KS-13 aks pimli ve uzun sürgülü somunlu (teslimat kapsamında mevcut). 

*Referans ölçü - tüm diğer delikler kapı veya profil üreticisinin talimatlarına bağlı olarak ayarlanacaktır.

280140 280

110*

130

95 26

5037

36

≥750

ETS 64-R – Tek kanatlı kafa montajı Kayar raylı ve montaj levhalı menteşe karşı tarafı (bastırır) 

Standart aks pimli ve kısa sürgülü somunlu. 
*Referans ölçü - tüm diğer delikler kapı veya profil üreticisinin talimatlarına bağlı olarak ayarlanacaktır.

280140 280

110*

14

42
130

95 18

51

≥750

Boşluk derinliği: ± 30 mm

Boşluk derinliği: ± 30 mm

Boşluk derinliği: 0 - 240 mm
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ETSETS       EN 16005       

ETS 64-R iki kanatlı için montaj çizimi

ETS 64-R – Çift kanatlı kafa montajı Kayar raylı ve montaj levhalı menteşe karşı tarafı (bastırır)

*Referans ölçü - tüm diğer delikler kapı veya profil üreticisinin talimatlarına bağlı olarak ayarlanacaktır. 

** isteğe bağlı entegre kapanma sırası kontrolü ve plakaj ile

280140 280 280 140280

110* 130*

1.500 - 2.800 mm (EN 4 - EN 6)

**

ETS 64-R – Çift kanatlı kafa montajı normal kollu ve montaj levhalı menteşe karşı tarafı (bastırır)

*Referans ölçü - tüm diğer delikler kapı veya profil üreticisinin talimatlarına bağlı olarak ayarlanacaktır. Parantez içerisindeki tüm bilgiler sıkıştırma 
parçasına bağlı olarak değişkendir (KS - 13 veya KS +20) 

** isteğe bağlı entegre kapanma sırası kontrolü ve plakaj ile

110

45358 45 358

* 130*

1.500 - 2.800 mm (EN 4 - EN 6)

**

ETS 64-R – Çift kanatlı kafa montajı Kayar raylı ve montaj levhalı menteşe tarafı (çeker)

*Referans ölçü - tüm diğer delikler kapı veya profil üreticisinin talimatlarına bağlı olarak ayarlanacaktır. Parantez içerisindeki tüm bilgiler sıkıştırma 
parçasına bağlı olarak değişkendir (KS - 13 veya KS +20) 

** isteğe bağlı entegre kapanma sırası kontrolü ve plakaj ile

280140 280 280 140280

1.500 - 2.800 mm (EN 4 - EN 6)

110* 130*
**
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ETS 73 - Tek kanatlı kablo planı    EN 16005    

8

9

1

2

3

4 5 6

7

10

54

25 max
 ø30

3x1,5mm² (50Hz, 10A)

Poz. Adı Kablo Not

1 ECO ETS 73 NM ÇK ve İT yön montaj

2 Normal kol veya kayar ray (bastırır) ÇK ve İT yön Kapı kanadına montaj

3 Stop veya tersinme fonksiyonlu menteşe 
tarafı veya karşı tarafı için sensör çubuğu seti.

ECO tarafından verilecek Kablo iç taraftan geçiyorsa önceden döşeme müşteri 
tarafından, aksi halde kablolar kablo geçişi ile birlikte üste 
konulur (siyah).

4 Büyük yüzeyli tuş, içte 4 x 0,6 mm² oder 4 x 0,8 mm² Sıva altı buat, kablo döşeme müşteri tarafından

4.1. Büyük yüzeyli tuş, dışta 4 x 0,6 mm² oder 4 x 0,8 mm² Sıva altı buat, kablo döşeme müşteri tarafından

5 "Kapıyı kapat" acil tuşu (Opsiyonel) 4 x 0,8 mm² Sıva altı buat, kablo döşeme müşteri tarafından

6 Program şalteri Bedix 4 x 0,8 mm² Sıva altı buat, kablo döşeme müşteri tarafından

7 Şebeke beslemesi 230V 3 x 1,5 mm² 50 Hz, 10 A

8 Elektrikli açıcı 24V 4 x 0,6 oder 0,8 mm² Kablo döşemesi müşteri tarafından kasaya

9 Kilit dilli mandal kontağı ECO tarafından verilecek Kablo döşemesi müşteri tarafından kasaya

10 Radar (iç) ECO tarafından verilecek Kablo döşemesi müşteri tarafından (gereğinde sıva altı)

10.1 Radar (dış) ECO tarafından verilecek Kablo döşemesi müşteri tarafından (gereğinde sıva altı)
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ETS 73 - İki kanatlı kablo planı    EN 16005    

45

25 max
 ø30

45

25

max ø30

456
8

9

12 12

11

13

7

3 3.1

1 1.1

2 2

3x1,5mm² (50Hz, 10A) 3x1,5mm² (50Hz, 10A)

GF SF

10

Poz. Adı Kablo Not
1 ECO ETS 73 (Master - AK) 3 x 1,5 mm² (50 Hz, 10 A) NM ÇK ve İT yön montaj

1.1 ECO ETS 73 (Slave - PK) 3 x 1,5 mm² (50 Hz, 10 A) NM ÇK ve İT yön montaj

2 Normal ve düz kol ÇK ve İT yön Kapı kanadına montaj

3 Sensör çubuğu seti AK Kablo ECO içinden, 
Master - AK‘ye döşeme

İçteki kablolar müşteri tarafından, aksi halde kablolar kablo 
geçişi ile birlikte üste konularak döşenecektir

3.1 Sensör çubukları Set PK Kablo ECO içinden,
Slave - PK‘ye döşeme

İçteki kablolar müşteri tarafından, aksi halde kablolar kablo 
geçişi ile birlikte üste konularak döşenecektir

4 Büyük yüzeyli tuş (iç) 4 x 0,6 oder 0,8 mm² Sıva altı buat, kablo döşeme müşteri tarafından

4.1 Büyük yüzeyli tuş (dış) 4 x 0,6 oder 0,8 mm² Sıva altı buat, kablo döşeme müşteri tarafından

5 Bedix 4 x 0,6 oder 0,8 mm² Sıva altı buat, kablo döşeme müşteri tarafından

6 Alternatif kumanda elemanları 4 x 0,6 oder 0,8 mm² Sıva altı buat, kablo döşeme müşteri tarafından

7 ECO dual kilit veya PK‘de elektrikli açıcı Elektrikli açıcıda - 4 x 0,6 mm² Kablo döşemesi müşteri tarafından kasaya

8 Elektrikli açıcı, 24V 4 x 0,6 oder 0,8 mm² Kablo döşeme PK‘ye müşteri tarafından

9 Kilit dilli mandal kontağı 4 x 0,8 mm² Kablo döşeme PK‘ye müşteri tarafından

10 Radar (iç) 4 x 0,8 mm² Kablo döşemesi müşteri tarafından (gereğinde sıva altı)

10.1 Radar (dış) 4 x 0,8 mm² Kablo döşemesi müşteri tarafından (gereğinde sıva altı)

11 İçte kalan kablo geçişi Elektrikli açıcı ve RSK için Opsiyonel, müşteri tarafından

12 İçte kalan kablo geçişi sensör çubukları için Opsiyonel, müşteri tarafından

13 T0 kapılarda kapatma ardıl düzenlemeleri için 
CAN kablosu

ECO tarafından verilecek Kablo döşeme kasaya (müşteri tarafından) veya kesintisiz 
tahrik kaplamasında (Opsiyonel)
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ETS       EN 16005       

Kayar ray Normal kol Entegre kapanma sırası 
kontrolü (SRI)

Donanım

Tahrik

Sensör çıtaları Parmak koruma FlatscanFlatscan Acil Kapatma

Güvenlik elemanları

Elektrikli açıcı RSK

Kilit aksesuarı

Motor kilitleriKapama plakası

Bedix (Harici kumanda ve 
programlama elemanı)

Geniş yüzeyli tuş GFT

Kumanda elemanları

Radar ETS için kablosuz seti

Sipariş kontrol listesi - ETS

Poz. Kol türü Yangın 
koruma

Kanat Bedix Tuş Radar Kablosuz Güvenlik elemanları Acil Ka-
patma

Elektrikli 
açıcı

RSK

evet hayır 1 2 evet hayır iç dış iç dış evet hayır Sensör 
çubukları

Parmak 
koruması

Flatscan evet hayır evet hayır evet hayır
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ECO Schulte
Dünya çapında güven. 

Dünyanın kaliteye, güvenilirliğe ve güvenliğe değer verilen 
her  yerinde ECO Schulte ürünleri yıllardan beri  kullanılmaktadır. 
İşlevsellikle tasarımın birleşmesi ECO sistemlerinin  tüm dünyada 
kabul görmesini sağladı.

Bu noktada ECO Schulte ürünlerine tüm dünyada  gösterilen gü-
vene teşekkür etmek istiyoruz. Bunu biz, sürekli geliştirme ve ihti-
yaca göre üretimle gelecekte de müşterilerimizin ve pazarın talep-
lerini  karşılama konusunda bir meydan okuma olarak görüyoruz.

Stuttgart Fuarı,  
Almanya

13
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Aksesuar ETS

ORS 142 Tavan duman dedektörü

 n Duman algılama: EN 54, Bölüm 7‘e göre 
 n Sıcaklık: 70° C
 n İşletme gerilimi: 18 – 28 V DC
 n Enerji kullanımı:  28 V DC‘de, durma 22 mA,  

Alarm 11 mA, arıza 16 mA,
 n Röle kontağı: açıcı
 n Anahtarlama gerilimi: 30 V DC
 n Anahtarlama akımı: 1A
 n Anahtarlama gücü: 30 W 
 n Koruma türü: IP 42
 n Sıcaklık aralığı: -20°C ila +60° C

Tavan duman şalteri Renk Ürün numarası

ORS 142 Beyaz RAL 9010 350200000052100

ORS 143 A 
(AP duy) Beyaz RAL 9010 355000350

ORS 143 UH 
(UP duy) Beyaz RAL 9010 355000359

HAT 02

Kuru mekânlarda montaj için manüel tetikleme tuşu. Sa-
bitleme düzeneklerinin DIBt yönergelerine göre manüel 
olarak tetiklenmesi için

n Montaj: Sıva üstü / Sıva altı
n Kontak türü: açıcı
n Anahtarlama gerilimi: maks. 30 VDC
n Anahtarlama akımı: maks. 1 A
n Koruma türü: IP 20

Elle tetikleme tuşu Ürün numarası

HAT 02 356500143

Duman şalteri ORS 142 W - Standart (Lento sensörü) 

 n Fonksiyon ilkesi: dağınık ışık
 n Alarm eşiği izlemesi: EN 54 Bölüm 7‘ye göre
 n Tepki eşiği Sıcaklık: 70 ± 5° C
 n İşletme gerilimi: 18 ila 24 VDC
 n Enerji kullanımı: 28 VDC‘de Maks. 22 mA
 n Koruma türü: IP 42
 n İşletme sıcaklığı:-20 ila +75° C
 n kapak plakası RZO dahil

127
35

36

127

35
36

Duman şalteri ORS 142 W 
- Standart Renk Ürün numarası

Duman şalteri ORS 142 
W - Standart Beyaz RAL 9016 355000572

ORS 142 W için üst kapak Gümüş RAL 9006 3543007350002
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Aksesuar ETS

Röle platini (RSP)

Röle platini ETS için. Sesli veya görsel sinyal vericilerin 
aktifleştirilmesi veya kapı durumlarının sinyale dönüştürülmesi 
için (örneğin açık, kapalı, kilitli, hata) 4 adet serbest konfigüre 
edilir röle. 

 n Sonradan montaj mümkündür

Röle platini Ürün numarası

RSP 33850450548215

Kilit dilli mandal kontağı (RSK)

Kilit sacına montaj için kilit dilli mandal kontağı. Kilit mekanik 
olarak kilitlendiğinde tahriki kapatır. Böylece tahrikin kilitleme 
durumunda hatalı davranması önlenir. 6 m kablo dahil.

Kilit dilli mandal kontağı Ürün numarası

Kilit dilli mandal kontağı (RSK) 35851RK1335U06

Duman koruma ruhsatlı standart açıcı

Duman koruma kapılarında ya da yangın koruma gereksinimi 
olmayan kapılarda kullanmak için. Kırmızı terminal bloklu kapı 
açıcı12 veya 24 Volt (±%15) sürekli çalışma için tasarlanmıştır.

Duman koruma ruhsatlı standart açıcı Ürün numarası

A-5002-B 35851A5002B

A-5002-FB (Kilit dili kılavuzu) 35851A5002FB

Yangın koruma kapı açıcısı

Yangın koruma gereksinimi olan kapılarda kullanmak için. 
Kırmızı terminal bloklu kapı açıcı12 veya 24 Volt (±%15) sürekli 
çalışma için tasarlanmıştır.

Yangın koruma kapı açıcısı Ürün numarası

FT-502-B 35851FT502B

FT-502-FB  (Kilit dili kılavuzu) 35851FT502FB
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Aksesuar ETS

ETS (OA) için açık dayanak

Bu dayanak tahrike ek mekanik açık dayanak olarak 
monte edilir ve normal ve kayar çubuklarla birlikte 
kullanılabilir (kısa sıkıştırma parçası ile mümkün değildir).

Açık dayanak Ürün numarası

OA ETS 358500450548106

Montaj plakası Ürün numarası

MPL ETS 358500450548358

ETS (MPL) için montaj plakası

Yangınla mücadelede kullanmak ve duvara monte etmek 
veya dar kasa boşluklarına montajda gereklidir.

Motor kilitleri

FlipLock drive

n Panik fonksiyonlu, mekanik olarak kendiliğinden kilitlenir, çok 
noktadan kilitleme sistemi
n Patentli 3 tilt mandalı + 3 uzun dil
n Entegre kumandalı motor ünitesi
n Pimli veya geçme seçenekler mevcuttur

FlipLock access

n Panik fonksiyonlu, mekanik olarak kendiliğinden kilitlenir, çok 
noktadan kilitleme sistemi
n Patentli 3 tilt mandalı + 3 uzun dil
n Harici kumandalı motor ünitesi
n Pimli veya geçme seçenekler mevcuttur
n Tüm kontakların değerlendirilmesi (potansiyelsiz)

Motor kilitleri Ürün numarası

FlipLock drive istek üzerine

FlipLock access istek üzerine



17

Aksesuar ETS

Sıkıştırma parçası (Aks uzatması)

Özel montajlarda kullanılmak üzere

Sıkıştırma parçaları (Aks uzatması) Ürün numarası

KS kısa (-13 mm) 358500450548124

KS 20 (+20 mm) 358500450548125

KS 50 (+50 mm) 358500450548126

Plakaj seti

Montaj profili, paslanmaz çelik plakaj ve aksesuardan 
oluşur. 2600 mm‘ye kadar iki kanatlı kapılar için set 1 
uzunluğu 1200 mm.

Plakaj seti Toplam uzunluk Ürün numarası

V-ETS 1.200 mm 358500450548214

Entegre kapanma sırası kontrolü (SRI)

İki kanatlı açık tutma sistemine yükseltmek için yapı seti 
Entegre, mekanik kapanma sırası kontrollü ETS 64-R. 
DIBt onaylı. (Plakaj gerekir).

Entegre kapanma sırası kontrolü Ürün numarası

SRI 338500450548154
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Aksesuar ETS

Geniş yüzeyli tuş Renk Ürün numarası

GFT-UP 
(Yapı taraflı duvar 
montajı kutusuna 
duvar montajı)

platin grisi RAL 7036 358506443210000

GFT için yüzey 
montajı aksesuarı 
(Yüzey montajı için 
aksesuar seti)

platin grisi RAL 7036 338506442583000

GFT kablosuz seti 
(Yükseltme için) — 358506443210050

Wipp geniş yüzeyli tuş (GFT)

 n Fonksiyon Kapı „AÇIK“. 
 n İşletme gerilimi 250 VAC / 30 VDC
 n Enerji kullanımı maks. 10 AAC / 2 ADC
 n Koruma türü IP 40
 n 225 x 83 mm 

Temassız düz düğme (BFT)

 nDış mekana da uygulanabilir
 n Koruma türü IP 65
 n Yakl. 10 cm yaklaşmayla tepki gösterir
 n 80 x 80 mm paslanmaz çelik levha dahil
 nDolaylı aydınlatmalı (ETS için 24 V)
 n Vandalizm korumalı 

Temassız hareket dedektörü (Magic Switch)

 n Sadece iç mekan uygulamaları için
 n 10 ila 50 cm‘den itibaren tepki gösterir
 nGerilimölçerle algılama alanı ayarlaması
 n 84 x 84 mm KS kapağı dahil
 nDuvara montaj için uygun

Kumanda konsolu Ürün numarası

D-BEDIX 358500063514215

Temassız düz düğme Ürün numarası

BFT (duvar montajı) 35851PB001UP

BFT (yüzey montajı, paslanmaz çelikten yüzey 
montajı kutusu dahil) 35851PB002AP

Temassız hareket dedektörü Ürün numarası

Magic Switch (beyaz, el sembollü) 3385MAGICSWITCH

Magic Switch için yüzey montajı (beyaz) 338500645229001

ETS için kumanda konsolu D-BEDIX  

D-BEDIX ile işletme türleri doğrudan seçilebilir. Buna 
ilaveten en önemli kapı ayarları kolayca yapılabilir. Ekran 
üzerinden işletme türleri, menü ayarları ve olası hatalar 
anlaşılır bir biçimde gösterilir. 
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Aksesuar ETS

EN 16005

EN 16005

Yağmur kapak plakası

„Eagle One“ radar

Otomatik kapılar için açılma puls üreteci olarak radar 
hareket dedektörü, yön algılayıcılı 5 m uzunluğunda 
prefabrik bağlantı kablosu dahil

Radar Ürün numarası

BEA „Eagle One“ radar 33850456466419

„Eagle One“ için yağmur kapağı ORA 33851ORARSHAUBE

Flatscan

Menteşe tarafı ve menteşe karşı tarafındaki tüm kapı 
kanadı genişliği ve yüksekliği ile yan kapanma kenarını 
güvenceye almak için döner kanatlı kapı sensörü.

 n Laser Scanner (ışık yayım süresi ölçümü)
 n Güç kaynağı 12-24 V AV DC ±15%
 n Güç girişi <= 2W
 n IP 54
 n Boyutlar: 142 x 55 x 23 mm
 n Set menteşe tarafı ve menteşe karşı tarafı için 2 sensörden oluşur

Sensör çıtaları

Otomatik kapılar için aktif kızılötesi güvenlik sensörü. 
Hareket alanını emniyete alır. Engellerin algılanması 
durumunda durdurur veya tersine döndürür.

 n Kablo ve üzerinde, esnek kablo geçişi dahil.
 n Set III  maks. 1.250 mm‘ye kadar kanat (BEA) başına 2 sensör çıtasın-
dan oluşur.

 n Set IV  maks. 1.600 mm‘ye kadar kanat (BEA) başına 2 sensör çıtasın-
dan oluşur.

Sensör çubuğu Ürün numarası

Set III 358506466401

Set IV 358506466402

1100 mm‘ye kadar sensör çubukları için 
yağmur kapak plakası (dış mekan için) 338500201880002

1500 mm‘ye kadar sensör çubukları için 
yağmur kapak plakası (dış mekan için) 338500201880003

FS kapı adaptörü (6 mm delik) (terminal bloğu 
+ bağımlı kablo) 33851FSSet4SAFE

ETS için kablosuz seti

Tahrike uzaktan kumanda etmek, kapının engellilere 
uygun biçimde açılmasını sağlamak için.

ETS‘nin kumanda kartına kolay takabilmek için kablosuz 
baskı. 

10 metreye kadar erişim mesafeli, telsiz el verici.

ETS için kablosuz seti Ürün numarası

Kablosuz seti (en vericisi dahil pano) 358545035039600

İlave el vericisi 358500006465722

Sensör Renk Ürün numarası

Flatscan Set Beyaz RAL 9010 3385LZRFLATSCA1

Flatscan Set Siyah RAL 9005 3385LZRFLATSCA2

Flatscan Set Gümüş RAL 9006 3385LZRFLATSCAN
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ECO Schulte GmbH & Co. KG
Iserlohner Landstraße 89

D-58706 Menden
 

Telefon +49 2373 9276 - 0
Faks +49 2373 9276-40

 
 info@eco-schulte.de
 www.eco-schulte.de
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