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Aretační a zavírací zařízení 
DICTAMAT 560/570 pro protipožární posuvná vrata 
 

 

Pohony DICTAMAT 560 a DICTAMAT 
570 firmy DICTATOR slouží: jednak  
k automatickému zavírání protipožárních 
posuvných vrat, jednak je drží otevřené. 
 

Elektromagnetická aretace drží dveře 
otevřené pomocí oběžného ocelového 
lanka v požadované poloze, dokud 
připojené hlásič kouře nebo tlačítko pro 
ruční ovládání (s relé) resp. nouzový 
vypínač nepřeruší přívod elektrického 
proudu. 
 

Zavírání vrat kontroluje zabudovaná vířivá 
brzda - bez drhnutí a opotřebování. 
 

Vrata může automaticky zavírat 
samonavíjecí kladka s lankem 
DICTATOR, která se nainstaluje zvlášť. 
Místo kladky se může použít protizávaží, 
které zajistí stavba. 
 

Komponenty pohonu DICTAMAT 560  
a DICTAMAT 570 byly úředně 
odzkoušeny pro použití na protipožárních 
posuvných vratech a mají atest 
stavebního dozoru (atest č. Z-6.5-1903). 
Pravidelně jsou podrobovány zkouškám 
jakosti ze strany spolkové Státní zkušebny 
materiálů MPA-NRW (značka kontroly 
Do.15.4). 

 

 
 

 Elektromagnetická aretace vrat v libovolné pozici (24 VDC / 92 mA) 
 Oběžné ocelové lanko je provozně velice spolehlivé a montuje se velice 

snadno 
 Nastavitelná regulace rychlosti zavírání (0,08 až 0,2 m/s) 
 Tlumení vířivým proudem s hladkým chodem a bez opotřebování, aretační 

síla cca 300 N 
 Montážní úhelník pro jednoduché připevnění k vodicí kolejnici vrat 
 Velice malé konstrukční rozměry dovolují montáž před vrata 

Technické údaje 

 Samonavíjecí kladka s lankem o síle 160 N a 320 N (pro dráhu 6,5 m) 
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Rozměry a chování při brzdění 
 

Brzdné síly resp. momenty můžete změnit otočením seřizovacího kroužku. Otáčením 
ve směru hodinových ručiček zmenšujete mezeru X a brzdný účinek se tak zvyšuje. 
Síla [N] a rychlost [m/s] platí pouze pro lankovou kladku Ø 95. 
 

 
 

 

Brzdný moment 
 
 
 
 
 
 
Aretační a brzdicí zařízení 

 

 
 * Možnost přestavení obrácením lankové kladky po odstranění jisticího kotoučku 
 

 
Rauchmelder = Hlásič kouře 
Handauslösung = Ruční uvolnění 
Schalter = Spínač 
Netzgerät = Síťový zdroj 

Laufschiene = Vodicí kolejnice  
Einstellring = Stavěcí kroužek 
Spalt = Mezera 

 

Dämpfungsrichtung = Směr tlumení 
Sicherungsscheibe = Pojistná podložka 

 
 
 
 
 

 
 
Napínák lanka pro 
připevnění vrat a vratná 
kladka s montážním 
úhelníkem 
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DICTAMAT 560 
se samonavíjecí kladkou s lankem  
pro protipožární posuvná vrata s dráhou pohybu do 6,5 m 

 
 

 

Pohony DICTAMAT 560 slouží k aretaci a zavírání protipožárních posuvných vrat. 
Zabudované tlumení vířivým proudem se stará o kontrolovanou a konstantní rychlost 
zavírání. Oběžné ocelové lanko spojuje aretační a brzdicí zařízení s křídlem dveří. 
 

Součástí obsahu balení pohonu DICTAMAT 560 je i samonavíjecí kladka s lankem, 
která se dodává se zavírací sílou 160 N nebo 320 N. Silový graf a rozměrové výkresy 
najdete na straně 05.056.00. 

 

Funkce 
 

Vrata můžete otevřít rukou (volnoběh) a aretace je zadrží otevřené v libovolné 
poloze. 
 

Elektrické zapojení (24 VDC) se provede způsobem popsaným na předchozí stránce. 
Jakmile hlásič kouře nebo ruční uvolnění vrat aktivované tlačítkem relé a reset  
resp. poplašným tlačítkem (obj. č. 700132) přeruší přívod elektrického proudu, zavře 
samonavíjecí kladka automaticky vrata. 

 

 
  

Objednací údaje DICTAMAT 560 (vířivý proud) se samonavíjecí kladkou (160 N) obj. č. 700301 

 DICTAMAT 560 (vířivý proud) se samonavíjecí kladkou (320 N) obj. č. 700311 
  

Obsah balení Aretační a brzdná jednotka (elektromagnetická aretace, vířivý tlumič) 

 Montážní úhelník pro připevnění pohonu přímo k vodicí kolejnici 

 25 m dlouhé ocelové lanko s očnicí, 2 lankové svorky a napínák 

 Vratná kladka s montážním úhelníkem pro montáž přímo na vodicí kolejnici 

 Samonavíjecí kladka s lankem (160 N resp. 320 N) vč. konzoly a ocelového lanka 
(10 m) 

  

Příslušenství Tlačítko pro ruční uvolnění resp. zavření vrat  
("Zavřít požární uzávěr")  

obj. č.  700132 

 Odpojovací relé, tlačítko pro alarm a pro reset  katalog Požární 
technika 

 Napájecí zdroj E 450, 0,45 A / 24 VDC  obj. č.  040545 

 Hlásič kouře DICTATOR RM 2000 / RM 3000 s paticí  katalog Požární 
technika 

 Koncový tlumič typ DICTATOR EDH  od strany 
05.065.00 

 Příslušenství pro volnoběh (unašeč vrat a vedený napínák 
lanka)  

viz zvláštní 
prospekt 
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DICTAMAT 570 
pro protipožární posuvná vrata s protizávažím 

 
 

 

Pohony DICTAMAT 570 slouží k aretaci protipožárních posuvných vrat. Zabudované 
tlumení vířivým proudem se stará o kontrolovanou a konstantní rychlost zavírání. 
 

Oběžné ocelové lanko spojuje aretační a brzdicí zařízení s křídlem dveří. Elektrické 
zapojení (24 VDC) se provede způsobem popsaným na druhé straně. 

Funkce Vrata můžete otevřít rukou (volnoběh) a aretace je zadrží otevřené v libovolné 
poloze. 
 

Jakmile hlásič kouře nebo ruční uvolnění vrat aktivované tlačítkem relé a reset  
resp. poplašným tlačítkem obj. č. 700132) přeruší přívod elektrického proudu  
(24 VDC), uvolní aretace vrata a protizávaží je automaticky zavře. 
 

 

 

  

  

Objednací údaje DICTAMAT 570 (vířivý proud)  obj. č.  700351 
  

Obsah balení Aretační a brzdná jednotka (elektromagnetická aretace, vířivý tlumič) 

 Montážní úhelník pro připevnění pohonu přímo k vodicí kolejnici 

 25 m dlouhé ocelové lanko s očnicí, 2 lankové svorky a napínák 

 Vratná kladka s montážním úhelníkem pro montáž přímo na vodicí kolejnici 
  

Příslušenství Tlačítko pro ruční uvolnění resp. zavření vrat  
("Zavřít požární uzávěr") 

obj. č.  700132 

 Odpojovací relé, tlačítko pro alarm a pro reset katalog Požární 
technika 

 Napájecí zdroj E 450, 0,45 A / 24 VDC obj. č.  040545 

 Hlásič kouře DICTATOR RM 2000 / RM 3000 s paticí katalog Požární 
technika 

 Koncový tlumič typ DICTATOR EDH od strany 05.065.00 

 Příslušenství pro volnoběh (unašeč vrat a vedený napínák 
lanka) 

viz zvláštní prospekt 
 


