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APROBATA TECHNICZNA ITB 
AT-15-8728/2013 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie 
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. 
Nr 249, poz. 2497), w wyniku postępowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki 
Budowlanej w Warszawie, na wniosek firmy:  

ESCO Polska Sp. z o.o. 
ul. Rzeczna 10, 03-794 Warszawa 

stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą: 

 

Napędy EscoMatic do drzwi przesuwnych  
i drzwi przesuwne EMPS z napędami EscoMatic

 

w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku, który stanowi integralną część niniejszej 
Aprobaty Technicznej ITB. 
 

Termin ważności: 

29 września 2016 r. 

Załącznik: 

Postanowienia ogólne i techniczne 

D Y R E K T O R 
z up. 

Zastępca Dyrektora  
ds. Współpracy z Gospodarką 

Marek Kaproń  
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1. PRZEDMIOT APROBATY TECHNICZNEJ 

 

1.1. Postanowienia ogólne 

 

Przedmiotem Aprobaty Technicznej ITB są napędy EscoMatic do drzwi przesuwnych 

i drzwi przesuwne EMPS z napędami EscoMatic, produkowane przez firmę ESCO Polska 

Sp. z o.o., ul. Rzeczna 10, 03-794 Warszawa. 

Aprobata Techniczna ITB obejmuje następujące wyroby: 

a) napędy EscoMatic do drzwi przesuwnych: 

 EMSL, charakteryzujące się stalowymi kółkami wózków, toczącymi się po 

nylonowej, specjalnie utwardzonej szynie jezdnej, 

 EMX, charakteryzujące się stalowymi, pokrytymi tworzywem kółkami wózków, 

toczącymi się po aluminiowej szynie jezdnej, 

 EVO, charakteryzujące się kółkami wózków wykonanymi z tworzywa sztucznego, 

toczącymi się po aluminiowej szynie jezdnej, z wkładką tworzywową, 

b) drzwi przesuwne EMPS z napędami EMSL lub EMX. 

Napędy EscoMatic EMSL, EMX i EVO wyposażone są w silnik elektryczny wraz  

z bateriami akumulatorów z kontrolerem ładowania, wykorzystywanymi do zasilania napędu 

w przypadku braku zasilania sieciowego lub bez baterii akumulatorów. 

Napędy EscoMatic EMSL mogą być wyposażone w silnik elektryczny wraz  

z mechanicznym układem (ekspanderem gumowym), umożliwiającym automatyczne 

rozsunięcie skrzydeł drzwiowych po zaniku napięcia.  Napędy są wtedy dodatkowo 

oznaczone wyróżnikiem MEU. 

Napędy EscoMatic EMSL i EscoMatic EMX mogą być wyposażone w podwójny silnik 

elektryczny (dwa uzwojenia na jednej osi), przy czym w normalnej eksploatacji działa tylko 

jeden, drugi zadziała w przypadku uszkodzenia pierwszego silnika lub po zaniku napięcia 

(zasilanie z akumulatora), powodując automatyczne rozsunięcie skrzydeł drzwiowych. 

Napędy są wtedy dodatkowo oznaczone wyróżnikiem 2M. 

Napędy EscoMatic EMSL, EMX i EVO mogą współpracować z drzwiami przesuwnymi 

z systemem otwierania ewakuacyjnego poprzez rozwieranie (wyłamywanie) skrzydeł 

drzwiowych (funkcja „break-out”). Napędy są wtedy dodatkowo oznaczone wyróżnikiem 

PBS. 
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Napędy EscoMatic, instalowane w drzwiach stosowanych na drogach 

ewakuacyjnych, są oznaczone wyróżnikiem E i są wyposażone co najmniej w: 

 aktywujący czujnik ruchu po stronie ewakuacyjnej lub wyłącznik otwarcia awaryjnego, 

 moduł sterujący lub karty rozszerzeń z dedykowanym wejściem, zapewniającym 

priorytet otwarcia drzwi w przypadku zasygnalizowania pożaru, 

 baterie akumulatorów z kontrolerem ładowania lub baterie akumulatorów  

z kontrolerem ładowania i ekspander gumowy. 

Drzwi przesuwne EMPS mogą być opcjonalnie wyposażone w system 

ewakuacyjnego rozwierania (wyłamywania) skrzydeł tzw. funkcję „break-out” i są wtedy 

dodatkowo oznaczone wyróżnikiem PBS. 

Asortyment wyrobów objętych Aprobatą Techniczną ITB przedstawiono  

w tablicach 1 i 2. 

Wymagane właściwości techniczne napędów EscoMatic do drzwi przesuwnych  

i drzwi przesuwnych EMPS z napędami podano w p. 3. 

 

1.2. Napędy EscoMatic EMSL i EscoMatic EMX do drzwi przesuwnych 

 

Napędy EscoMatic EMSL i EscoMatic EMX służą do automatycznego otwierania  

i zamykania skrzydeł drzwi przesuwnych. Napędy EscoMatic EMSL stosowane są do drzwi 

przesuwnych jedno- i dwuskrzydłowych oraz teleskopowych dwu- i czteroskrzydłowych. 

natomiast napędy EscoMatic EMX – do drzwi przesuwnych jedno- i dwuskrzydłowych. 

Podstawowe elementy napędów EscoMatic EMSL przedstawiono na rys. 1,  

a napędów EscoMatic EMX – na rys. 2. 

Źródłem momentu obrotowego w napędach EscoMatic EMSL i EscoMatic EMX jest 

silnik elektryczny prądu stałego 40V, z przekładnią przenoszącą napęd poprzez pasek 

zębaty na wózki jezdne połączone ze skrzydłami drzwi. Pomiar drogi wózków odbywa się 

przy wykorzystaniu licznika obrotów. 

W napędzie EscoMatic EMSL stalowe kółka wózków toczą się po nylonowej, 

specjalnie utwardzonej szynie, osadzonej w belce nośnej napędu. 

W przypadku napędu EscoMatic EMX, kółka wózków jezdnych wykonane są ze stali 

i pokryte tworzywem sztucznym, natomiast szyna jezdna wykonana jest ze stopu aluminium. 

Układy sterowania napędami umożliwiają automatyczne lub ręczne (w przypadku nie 

zadziałania napędu) przesuwanie skrzydeł drzwiowych. Ponowne otwieranie następuje przy 

zmniejszonej szybkości ruchu skrzydeł drzwiowych. 
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Napędy drzwi przesuwnych charakteryzuje samouczący się układ mikroprocesorowy, 

spowalnianie ruchu skrzydeł drzwiowych, a następnie wyłączanie napędu w położeniach 

krańcowych skrzydeł, dzięki pomiarowi przebytej drogi. 

Napędy EscoMatic EMSL i EscoMatic EMX charakteryzują się: 

 możliwością regulacji położenia skrzydła (skrzydeł) drzwiowego pod względem 

wysokości, długości i głębokości, 

 możliwością regulacji siły nacisku i szybkości ruchu skrzydeł drzwiowych, 

 zastosowaniem inteligentnych mikroprocesorowych układów sterowania magistrali 

CAN oraz mikroprocesorów z programowym watch-dogiem (układem czasowym 

oczekującym na potwierdzenie poprawnej pracy od kontrolowanego urządzenia co 

określony czas), 

 aktywowaniem funkcji w układzie sterowania stanem niskim (zwarcie do "0"), 

 zastosowaniem modułu rozszerzającego do sterowania awaryjnego otwieraniem lub 

zamykaniem drzwi, z monitorowaniem baterii w przypadku zaniku napięcia 

zasilającego (systemy EEU i PBB) (opcjonalnie), 

 zastosowaniem modułu rozszerzającego umożliwiającego: sygnalizację stanu pracy 

oraz błędów, awaryjne otwieranie lub zamykanie drzwi z monitorowaniem baterii oraz 

synchronizację pracy napędów (systemy EEU, PBB), mechaniczne otwarcie za 

pomocą systemów MEU (tylko napędy EscoMatic EMSL) lub 2M, w przypadku zaniku 

zasilania lub awarii (opcjonalnie), 

 sygnalizację stanu i uszkodzeń diodami LED, 

 możliwością otwierania włącznikiem zewnętrznym KS-S/KS-F (opcjonalnie), 

 możliwością zastosowania zestawu baterii z układem rozszerzającym, 

umożliwiającym działanie podczas krótkich zaników napięcia (opcjonalnie), 

 możliwością wyposażenia w zamek elektromechaniczny blokujący pracę napędu:  

LD, LDP lub LDB (opcjonalnie), 

 możliwością otwierania ewakuacyjnego poprzez rozwieranie (wyłamywanie) skrzydeł 

PBS (opcjonalnie),  

 możliwością integracji z systemem przeciwpożarowym (z czujkami dymu) 

(opcjonalnie), 

 możliwością integracji z systemem bezpieczeństwa budynku (opcjonalnie). 
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Napędy EscoMatic EMSL i EscoMatic EMX są wyposażone w mechaniczny 

przełącznik programów umożliwiający wybór jednego z następujących trybów pracy:  

 „Wyłączone” (Off) – drzwi są zamknięte i mogą być otwarte za pomocą przycisku 

awaryjnego, wyłącznika KS-S/KS-F, zdalnego sterowania lub innego systemu 

aktywującego,  

 „Wyjście” (Exit) – drzwi otwierają się tylko dla osób wychodzących, w momencie 

wykrycia ruchu przez czujnik wewnętrzny i mogą być otwarte za pomocą przycisku 

awaryjnego, wyłącznika KS-S/KS-F, zdalnego sterowania lub innego systemu 

aktywującego,  

 „Auto” – drzwi otwierają się i zamykają automatycznie dla osób wchodzących  

i wychodzących, w momencie wykrycia ruchu przez czujnik 

 „Auto zawężone” (Auto partial) – drzwi otwierają się i zamykają automatycznie dla 

osób wchodzących i wychodzących, w momencie wykrycia ruchu przez czujnik do 

ustalonej szerokości otwarcia, 

 „Otwarte” (Open) – stałe pełne otwarcie drzwi, 

 „Resetowanie” (Reset) – napęd otwiera i zamyka drzwi testując akumulator, zamek  

i systemy kontrolne. 

Funkcje bezpieczeństwa związane z funkcjonowaniem napędów EscoMatic są 

realizowane w module sterowania. 

Maksymalna wartość prędkości obrotowej silnika elektrycznego jest nastawiana 

bezstopniowo w module sterowania. Moment obrotowy silnika ograniczany jest za pomocą 

układu kontroli prądu silnika (pomiar na włączonej szeregowo rezystancji). 

Zatrzymywanie silnika elektrycznego, w przypadku zaniku napięcia, następuje  

w sposób kontrolowany. 

Realizacja funkcji awaryjnych wymaga zamontowania co najmniej jednego 

urządzenia awaryjnego (np. wyłącznika awaryjnego) lub podłączenia napędu do systemu 

bezpieczeństwa budynku.  

Wózki jezdne są zabezpieczone przed spadnięciem z szyn przez zderzaki  

i odpowiednie ukształtowanie szyn i kół jezdnych. 

Podstawowe dane techniczne napędów EscoMatic EMSL i EscoMatic EMX 

przedstawiono w tablicy 3. 
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1.3. Napędy EscoMatic EVO do drzwi przesuwnych 

 

Napędy EscoMatic EVO służą do automatycznego otwierania i zamykania skrzydeł 

drzwi przesuwnych jedno- i dwuskrzydłowych oraz teleskopowych dwu-  

i czteroskrzydłowych.  

Podstawowe elementy napędów EscoMatic EVO przedstawiono na rys. 3.  

Źródłem momentu obrotowego w napędach EscoMatic EVO jest silnik elektryczny 

prądu stałego 40V, z przekładnią przenoszącą napęd poprzez pasek zębaty na wózki 

jezdne, połączone ze skrzydłami drzwi. Pomiar drogi wózków odbywa się przy wykorzystaniu 

licznika obrotów. 

W napędach EscoMatic EVO kółka jezdne wykonane są z tworzywa sztucznego 

i poruszają się po szynie jezdnej wykonanej ze stopu aluminium z wkładką tworzywową. 

Układy sterowania napędami umożliwiają automatyczne lub ręczne (w przypadku nie 

zadziałania napędu) przesuwanie skrzydeł drzwiowych. Ponowne otwieranie następuje przy 

zmniejszonej szybkości ruchu skrzydeł drzwiowych. 

Napędy drzwi przesuwnych charakteryzuje samouczący się układ mikroprocesorowy, 

spowalnianie ruchu skrzydeł drzwiowych, a następnie wyłączanie napędu w położeniach 

krańcowych skrzydeł, dzięki pomiarowi przebytej drogi. 

Napędy EscoMatic EVO charakteryzują się: 

 możliwością regulacji położenia skrzydła (skrzydeł) drzwiowego pod względem 

wysokości, długości i głębokości, 

 możliwością regulacji siły nacisku i szybkości ruchu skrzydeł drzwiowych, 

 zastosowaniem inteligentnych mikroprocesorowych układów sterowania magistrali 

CAN oraz mikroprocesorów z programowym watch-dogiem (układem czasowym 

oczekującym na potwierdzenie poprawnej pracy od kontrolowanego urządzenia co 

określony czas), 

 aktywowaniem funkcji w układzie sterowania stanem niskim (zwarcie do "0"), 

 sygnalizację stanu i uszkodzeń diodami LED lub sygnałami dźwiękowymi, 

 możliwością otwierania włącznikiem zewnętrznym KS-S/KS-F (opcjonalnie), 

 możliwością zastosowania zestawu baterii z układem rozszerzającym, 

umożliwiającym działanie podczas krótkich zaników napięcia (opcjonalnie), 

 możliwością zastosowania modułu rozszerzającego do ładowania i monitorowania 

stanu baterii (opcjonalnie), 
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 możliwością wyposażenia w zamek elektromechaniczny blokujący pracę napędu 

(opcjonalnie), 

 możliwością otwierania poprzez rozwieranie (wyłamywanie) skrzydeł PBS 

(opcjonalnie), w przypadku napędów do drzwi przesuwnych jednoskrzydłowych  

o maksymalnej masie skrzydła nie większej niż 100 kg i szerokości przejścia od 700 

do 1200 mm oraz w przypadku napędów do drzwi dwuskrzydłowych o maksymalnej 

masie skrzydła nie większej niż 100 kg i szerokości przejścia od 1400 do 2400 mm, 

 możliwością integracji z systemem przeciwpożarowym (z czujkami dymu) 

(opcjonalnie), 

 możliwością integracji z systemem bezpieczeństwa budynku (opcjonalnie). 

Napędy  EscoMatic EVO wyposażone są w mechaniczny przełącznik programów lub 

przełącznik cyfrowy. Przełącznik cyfrowy jest niedostępny w przypadku napędów EscoMatic 

EVO LT. 

Przełącznik mechaniczny umożliwia wybór jednego z następujących trybów pracy: 

 praca automatyczna – drzwi otwierają się i zamykają automatycznie dla osób 

wchodzących i wychodzących, w momencie wykrycia ruchu przez czujnik, 

 tylko wyjście – drzwi otwierają się tylko dla osób wychodzących, w momencie 

wykrycia ruchu przez czujnik wewnętrzny, 

 otwarcie – stałe, pełne otwarcie drzwi, 

 zamknięcie nocne – drzwi są zamknięte i mogą być otwarte za pomocą przycisku 

awaryjnego, zdalnego sterowania lub innego systemu aktywującego,  

 praca automatyczna w trybie zimowym – drzwi otwierają się i zamykają 

automatycznie dla osób wchodzących i wychodzących, w momencie wykrycia ruchu 

przez czujnik do ustalonej szerokości otwarcia (min. 400 mm na skrzydło,  

max. 1500 mm na skrzydło), 

 praca w trybie ręcznym – napęd jest wyłączony, możliwe jest otwarcie drzwi poprzez 

ich ręczne rozsunięcie. 

Napędy EscoMatic EVO LT mogą być wyposażone w przełącznik mechaniczny 

dwupozycyjny, umożliwiający wybór jednego z dwóch trybów pracy: 

 praca automatyczna – drzwi otwierają się i zamykają automatycznie dla osób 

wchodzących i wychodzących, w momencie wykrycia ruchu przez czujnik, 

 drzwi zamknięte – drzwi są zamknięte i mogą być otwarte za pomocą przycisku 

awaryjnego, zdalnego sterowania lub innego systemu aktywującego.  
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Przełącznik cyfrowy umożliwia wybór jednego z następujących trybów pracy: 

 praca automatyczna – drzwi otwierają się i zamykają automatycznie dla osób 

wchodzących i wychodzących, w momencie wykrycia ruchu przez czujnik, 

 tylko wyjście – drzwi otwierają się tylko dla osób wychodzących, w momencie 

wykrycia ruchu przez czujnik wewnętrzny, 

 tylko wejście – drzwi otwierają się tylko dla osób wchodzących, w momencie wykrycia 

ruchu przez czujnik zewnętrzny, 

 otwarcie – stałe, pełne otwarcie drzwi, 

 zamknięcie nocne – drzwi są zamknięte i mogą być otwarte za pomocą przycisku 

awaryjnego, zdalnego sterowania lub innego systemu aktywującego,  

 praca automatyczna w trybie zimowym – drzwi otwierają się i zamykają 

automatycznie dla osób wchodzących i wychodzących, w momencie wykrycia ruchu 

przez czujnik do ustalonej szerokości otwarcia (min. 400 mm na skrzydło,  

max. 1500 mm na skrzydło), 

 praca w trybie ręcznym – napęd jest wyłączony, możliwe jest otwarcie drzwi poprzez 

ich ręczne rozsunięcie. 

Funkcje bezpieczeństwa związane z funkcjonowanie napędów EscoMatic EVO są 

realizowane w module sterowania. 

Maksymalna wartość prędkości obrotowej silnika elektrycznego jest nastawiana 

bezstopniowo w module sterowania (w przypadku napędów EscoMatic EVO LT) lub na 

przełączniku cyfrowym (w przypadku napędów Escomatic EVO SD i EVO HD). Moment 

obrotowy silnika ograniczany jest za pomocą układu kontroli prądu silnika (pomiar na 

włączonej szeregowo rezystancji). 

Zatrzymywanie silnika elektrycznego, w przypadku zaniku napięcia, następuje w 

sposób kontrolowany. 

Realizacja funkcji awaryjnych wymaga zamontowania co najmniej jednego 

urządzenia awaryjnego (np. wyłącznika awaryjnego) lub podłączenia napędu do systemu 

bezpieczeństwa budynku.  

Wózki jezdne są zabezpieczone przed spadnięciem z szyn przez zderzaki i 

odpowiednie ukształtowanie szyn i kół jezdnych. 

Podstawowe dane techniczne napędów EscoMatic EVO przedstawiono w tablicy 4. 
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1.4. Drzwi przesuwne EMPS z napędami EscoMatic EMSL lub EscoMatic EMX 

 

Drzwi przesuwne EMPS z napędem składają się z następujących elementów: 

 jednego, dwóch lub czterech skrzydeł przesuwanych, 

 jednego lub dwóch naświetli bocznych oraz jednego naświetla górnego, 

 akcesoriów (uszczelki, szczotki, osłony, zamki), 

 napędu. 

Przykład drzwi przesuwnych EMPS z napędem EscoMatic EMSL oraz z naświetlami 

bocznymi przedstawiono na rys. 4. 

Ponadto drzwi z napędem mogą być wyposażone w system ewakuacyjnego 

rozwierania (wyłamywania) skrzydeł tzw. funkcję „break-out”, umożliwiający wypchnięcie 

skrzydła lub skrzydeł oraz naświetli bocznych na zewnątrz (poprzez rozwarcie o 90º) przy 

użyciu niewielkiej siły, co umożliwia szybką ewakuację z wykorzystaniem światła całego 

otworu drzwiowego. Przykładowe rozwiązanie drzwi dwuskrzydłowych z naświetlami 

bocznymi wyposażonych w system ewakuacyjny przedstawiono na rys. 5.  

Drzwi przesuwne EMPS z napędem są drzwiami bezościeżnicowymi. Funkcje 

ościeżnicy spełniają kształtowniki przyścienne. 

Skrzydła i naświetla drzwi są wykonane z kształtowników aluminiowych pokrytych 

anodową powłoką tlenkową lub lakierową powłoką poliestrową. Drzwi i naświetla są szklone 

szybami pojedynczymi bezpiecznymi hartowanymi lub warstwowymi albo szybami 

zespolonymi. Konstrukcję skrzydła drzwi przesuwnych EMPS przedstawiono na rys. 6. 

Drzwi przesuwne EMPS z napędem EscoMatic EMSL produkowane są jako 

jednoskrzydłowe (rys. 7), dwuskrzydłowe (rys. 8 i rys. 9) i czteroskrzydłowe (rys. 10). Drzwi 

dwuskrzydłowe mogą być wykonane jako przesuwane liniowo, lub teleskopowo. Drzwi 

przesuwne EMPS z napędem EscoMatic EMX produkowane są jako jednoskrzydłowe  

(rys. 7) i dwuskrzydłowe (rys. 8), przesuwane liniowo. 

Drzwi przesuwne EMPS mogą być mocowane bezpośrednio do podłogi, stropu  

i ściany lub za pomocą belki montażowej ograniczającej otwór budowlany od góry. 

Zastosowanie belki montażowej umożliwia wykonanie naświetla górnego drzwi.  

W skrzydłach drzwi przesuwnych EMPS z napędem mogą być zamontowane zamki 

mechaniczne dopuszczone do obrotu. 

Wymiary drzwi przesuwnych przedstawiono w tablicach 5 i 6. 
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2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA 

 

Napędy EscoMatic są przeznaczone do automatycznego otwierania i zamykania 

drzwi przesuwnych w budynkach użyteczności publicznej, mieszkalnych i zamieszkania 

zbiorowego oraz w przemysłowych i magazynowych. 

Napędy EscoMatic z oznaczeniem E są przeznaczone do drzwi stosowanych na 

drogach ewakuacyjnych. 

Drzwi przesuwne EMPS z napędem automatycznym EscoMatic są przeznaczone do 

zamykania otworów drzwiowych służących do ruchu pieszego, usytuowanych w ścianach 

wewnętrznych i zewnętrznych budynków użyteczności publicznej, mieszkalnych  

i zamieszkania zbiorowego oraz w przemysłowych i magazynowych. 

Drzwi EMPS z napędem EscoMatic z oznaczeniem E są przeznaczone do 

stosowania na drogach ewakuacyjnych. 

W przypadku zamontowania drzwi przesuwnych w ścianie zewnętrznej, napęd 

powinien być zainstalowany po stronie wnętrza budynku. 

Drzwi EMPS mogą być stosowane w ścianach zewnętrznych budynków  

w przypadkach, gdy nie są stawiane wymagania w zakresie odporności na obciążenie 

wiatrem, wodoszczelności, przepuszczalności powietrza, izolacyjności akustycznej i cieplnej. 

Ze względu na agresywność korozyjną środowiska, napędy EscoMatic oraz drzwi 

przesuwne EMPS z napędem należy stosować zgodnie z wymaganiami norm  

PN-EN 12944-2:2001 lub PN-EN ISO 9223:2012. 

Zastosowanie napędów EscoMatic oraz drzwi przesuwnych EMPS z napędem  

w określonym obiekcie budowlanym powinno być objęte projektem technicznym, 

opracowanym z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów techniczno-budowlanych, 

a w szczególności rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszej Aprobaty Technicznej ITB 

i informacji Producenta dotyczących warunków stosowania napędów oraz drzwi z napędami.  

Przełącznik do sterowania napędem może być umieszczony na ścianie, w której 

znajduje się otwór drzwiowy lub w innym miejscu w taki sposób, aby osoba go obsługująca 

nie była narażona na kontakt z poruszającym się skrzydłem lub skrzydłami drzwiowymi. 
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Napędy mogą być podłączone do sieci elektrycznej przy pomocy złącza wtykowego 

umożliwiającego łatwe włączenie i wyłączenie z sieci (nie jest wówczas wymagane 

stosowanie wyłącznika). 

Układy zabezpieczające, stosowane w połączeniu z napędami drzwi przesuwnych, 

powinny umożliwiać ich samokontrolę raz na cykl pracy napędu. 

Układ zasilania awaryjnego powinien być sprawdzony po przerwie w użytkowaniu 

trwającej dłużej niż 8 miesięcy. 

Nie należy dokonywać żadnych modyfikacji napędów bez odpowiedniego 

upoważnienia producenta. 

Drzwi przesuwne EMPS z napędem EscoMatic należy instalować po osuszeniu 

pomieszczeń obiektu i zakończeniu prac budowlanych oraz montażowych dotyczących 

otworów drzwiowych. 

Uruchomienia napędu należy dokonać po umocowaniu zderzaków i przewidzianych 

czujników. 

Elementy składowe napędu, elementy instalacji i silniki elektryczne powinny  

w zakresie ochrony przed porażeniem elektrycznym spełniać wymagania norm  

PN-EN 60204-1:2010 i PN-EN 60335-1:2012. 

W czasie pierwszego uruchomienia napędów drzwi przesuwnych objętych niniejszą 

Aprobatą należy zwrócić uwagę na to, aby na drodze poruszających się skrzydeł drzwiowych 

nie było żadnych przeszkód. 

Sprawdzeń i czynności konserwacyjnych podczas eksploatacji drzwi przesuwnych  

z napędem należy dokonywać okresowo i zależnie od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 

12 miesięcy. Wyniki sprawdzeń i konserwacji powinny być rejestrowane. 

 

 

 

3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA 

 

3.1. Materiały 

 

3.1.1. Kształtowniki aluminiowe. Kształtowniki aluminiowe powinny być wykonane 

ze stopu aluminium EN-AW 6063 według normy PN-EN 573-3:2010, stan T6 wg normy  

PN-EN 515:1996 i powinny spełniać wymagania określone w normach  

PN-EN 755-2:2010 i PN-EN 12020-1:2010. 
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Przekroje kształtowników powinny być zgodne z pokazanymi na rys. 11. Odchyłki 

wymiarów i kształtu kształtowników nie powinny przekraczać dopuszczalnych odchyłek, 

określonych w normie PN-EN 12020-2:2010. 

Kształtowniki powinny być pokryte anodową powloką tlenkową, grubości nie 

mniejszej niż 20 μm, lub lakierową powłoką proszkowa, grubości nie mniejszej niż 60 μm. 

Anodowe powłoki tlenkowe na kształtownikach aluminiowych powinny być  wykonane 

przez wytwórnie posiadające znak jakości QUALANOD i powinny spełniać Wymagania 

Techniczne Znaku Jakości QUALANOD, określone w Ustaleniach Aprobacyjnych UA GW 

III.17/2011, tablica 2. 

 Lakierowe powłoki poliestrowe na kształtownikach aluminiowych powinny być 

wykonane przez wytwórnie posiadające znak jakości QUALICOAT i powinny spełniać 

Wymagania Techniczne Znaku Jakości QUALICOAT, określone w Ustaleniach 

Aprobacyjnych UA GW III.17/2011, tablica 1. 

 

3.1.2. Szyby. Jako wypełnienie skrzydeł drzwiowych powinno być stosowane szkło 

bezpieczne hartowane termicznie, o grubości nie mniejszej niż 8 mm, spełniające 

wymagania normy PN-EN 12150-1:2002 lub szkło bezpieczne warstwowe, o grubości nie 

mniejszej niż 8 mm, spełniające wymagania normy PN-EN ISO 12543-2:2000+A1:2005 albo 

szyby zespolone, o grubości zestawu nie mniejszej niż 20 mm, spełniające wymagania 

normy PN-EN 1279-5+A2:2011 z taflami szkła bezpiecznego hartowanego termicznie wg 

normy PN-EN 12150-1:2002 lub szkła bezpiecznego warstwowego wg normy  

PN-EN ISO 12543-2:2000+A1:2005. 

 

3.1.3. Uszczelki. W skrzydłach drzwiowych powinny być stosowane uszczelki 

wykonane z EPDM, o kształcie i wymiarach zgodnych z rys. 13 oraz spełniające wymagania 

normy PN-EN 12365-1:2006. 

 

3.1.4. Napęd. W drzwiach przesuwnych EMPS należy stosować napędy EscoMatic 

EMSL lub EscoMatic EMX o charakterystyce i parametrach przedstawionych w p. 1 i 2 oraz 

spełniające wymagania określone w p. 3.2. 
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3.2. Napędy 

 

3.2.1. Bezpieczeństwo użytkowania napędu 

 

3.2.1.1.  Działanie  

 

3.2.1.1.1 Zatrzymywanie. Napęd powinien zgodnie z wymaganiami normy  
PN-EN ISO 13850:2008 umożliwiać zatrzymanie skrzydeł drzwiowych w każdym położeniu, 
niezależnie od rodzaju sterowania. Jednocześnie niekontrolowany lub niebezpieczny ruch 
skrzydła drzwiowego (skrzydeł) powinien być uniemożliwiony. 

Urządzenia sterujące obsługiwane ręcznie powinny umożliwiać zatrzymywanie 
poruszającego się skrzydła drzwiowego, po przekazaniu sygnału z przełącznika urządzenia 
sterującego, a samoczynny ruch skrzydła nie powinien być możliwy do momentu wydania 
następnego rozkazu. 

 

3.2.1.1.2. Siły na krawędziach skrzydeł drzwiowych. Siły napędowe występujące 
podczas eksploatacji na krawędziach skrzydeł drzwiowych, mierzone zgodnie  
z ZUAT-15/III.15/2005 nie powinny być większe niż 150 N (siła statyczna) i 1400 N (siła 
dynamiczna, dla szerokości prześwitu otworu o wielkości powyżej 500 mm), a w przypadku 
ich przekroczenia powinno nastąpić zatrzymanie skrzydła (skrzydeł) drzwiowego i rozpoczęcie 
ruchu w przeciwnym kierunku. 

3.2.1.1.3. Awaryjne otwieranie drzwi. Napęd powinien w zakresie zatrzymywania  
awaryjnego być zgodny z wymaganiami i zasadami  podanymi w normach  
PN-EN ISO 13849-1:2008+AC:2009 i PN-EN ISO 13850:2008. W przypadku zaniku funkcji 
przesuwania automatycznego, powinien umożliwiać ręczne otwarcie drzwi współpracujących 
z tym napędem, przy użyciu siły nie przekraczającej wartości 220 N. 

 

3.2.1.1.4. Otwieranie drzwi stosowanych na drogach ewakuacyjnych. Napędy 

powinny umożliwiać samoczynne rozsunięcie skrzydła lub skrzydeł i pozostanie w pozycji 

otwartej w razie sygnału alarmowego, przekazanego przez system wykrywania dymu, 

chroniącego strefę pożarową ewakuacyjną lub w przypadku zaniku zasilania lub defektu 

elektrycznego drzwi, do czasu zdjęcia sygnału lub usunięcia awarii drzwi. 

Drzwi z napędem o szerokości przejścia do 2000 mm powinny otwierać się co 

najmniej na szerokość wynoszącą 80 % szerokości przejścia w ciągu 3 sekund po 

pobudzeniu aktywatora (aktywatorów) od strony ewakuacji lub najpóźniej po 5 sekundach 
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od zaniku zasilania energią i pozostawać w położeniu otwartym. Czas otwarcia drzwi  

o większej szerokości przejścia może być proporcjonalnie większy.  

W przypadku drzwi działających w trybie pracy drzwi zamkniętych nie jest wymagane 

automatyczne otwarcie drzwi po zaniku zasilania energią.  

Systemy wykorzystujące nagromadzoną energię w akumulatorach lub ekspanderach 

gumowych powinny być wyposażone w układ sprawdzający, czy poziom zmagazynowanej 

energii jest wystarczający przynajmniej dla jednego cyklu uruchomienia drzwi. Sprawdzenie 

powinno być przeprowadzane bezpośrednio po włączeniu zasilania, a następnie 

przynajmniej raz na 24 h. Jeżeli sprawdzenie dało wynik negatywny lub nie zostało 

wykonane, drzwi powinny automatycznie otworzyć się i pozostać otwarte.  

Skrzydła drzwiowe lub skrzydła drzwiowe i elementy boczne, wyposażone w funkcję 

ewakuacyjną „break-out”, powinny być w każdej pozycji zdolne do wypchnięcia w kierunku 

ewakuacji. Całkowita siła potrzebna do wypchnięcia każdego ze skrzydeł i każdego  

z elementów bocznych nie powinna przekraczać 220 N. Gdy skrzydło drzwiowe lub element 

boczny zostanie wypchnięty, automatyczny ruch skrzydła powinien zostać zatrzymany lub 

osiągnąć z góry ustalone położenie bezpieczne i zatrzymać się. Na drzwiach z funkcją 

„break-out” powinien być umieszczony piktogram wyjścia awaryjnego wg  

normy PN-EN 16005:2013. 

 

 3.2.1.2. Wykonanie 

 3.2.1.2.1. Wykonanie elementów napędu. Napęd nie powinien mieć wystających 

części, a ostre krawędzie powinny być stępione (w celu wyeliminowania możliwości 

skaleczenia, zakleszczenia lub zaczepienia). 

 
3.2.1.2.2. Stabilność zamocowania skrzydeł drzwiowych. Skrzydła oraz 

podzespoły nie powinny w trakcie ruchu ulegać obluzowaniu lub wypadnięciu z prowadnic i 
zamocowań. Wózki jezdne powinny na całej długości ruchu poruszać się bez zacięć. 

 

3.2.1.3. Nadzór i sygnalizacja awarii. Napęd powinien: 

 w przypadku wystąpienia pojedynczego błędu (np. logicznego w układach 
elektronicznych) w elementach lub podzespołach napędów, ich układów sterujących, 
nadzorujących i innych związanych z tymi napędami, zachować bezpieczne 
działanie; 

 w przypadku wystąpienia trwałego uszkodzenia uniemożliwiać powstanie sytuacji 
zagrożenia. 
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Ewentualne awarie i nieprawidłowości pracy napędu powinny być sygnalizowane 
określonym wcześniej kodem (sygnałem optycznym lub dźwiękowym albo optycznym  
i dźwiękowym). 

Sterowanie napędem do drzwi przesuwnych powinno uniemożliwiać obsługę osobom 
nieupoważnionym. 

 
3.2.1.4. Obszar wyzwalania działania napędu. Obszar wyzwalania działania 

napędu powinien zawierać co najmniej okrąg opisany na średnicy równej szerokości 
otwarcia drzwi, o środku umieszczonym na osi geometrycznej przejścia.  

 
3.2.1.5. Obszar ruchu skrzydeł drzwiowych. W obszarze ruchu skrzydeł 

drzwiowych powinien być zastosowany co najmniej jeden zestaw poziomych bramek 
świetlnych (bramek świetlnych bezpieczeństwa, fotokomórek) umieszczonych na wysokości 
0,5 m licząc od powierzchni podłogi (progu w świetle drzwi). 

Pozioma bramka świetlna może być zastąpiona powierzchniową czujką obecności, 
umieszczoną nad drzwiami, kontrolującą obszar przejścia w bezpośredniej bliskości drogi 
przesuwu skrzydeł i obejmującą zakresem całą szerokość przejścia. 

 

3.2.2. Niezawodność i trwałość eksploatacyjna napędu 

 

Napęd powinien wykonać bez utraty właściwości eksploatacyjnych i bez zwiększenia 

zagrożeń: 

 1 000 000 cykli pracy skrzydeł drzwiowych w temperaturze +20  5 ºC, 

 1 000 cykli pracy skrzydeł drzwiowych w temperaturze -15  5 ºC, 

 1 000 cykli pracy skrzydeł drzwiowych w temperaturze +50  5 ºC. 

Po wykonaniu powyższych badań napęd i drzwi powinny zachować sprawność działania. 

 

3.2.3. Właściwości techniczne napędu 

 

3.2.3.1 Kompatybilność elektromagnetyczna. Wymagania dotyczące poziomu 

zakłóceń radioelektrycznych i odporności na te zakłócenia powinny być zgodne z zawartymi 

w ZUAT-15/III.15/2005. Napędy powinny spełniać wymagania przedstawione w normach  

PN-EN 61000-6-2:2008, PN-EN 61000-6-3:2008+A1:2011 i PN-EN 55022:2011+AC:2011 

lub DIN 18650-1:2005 i DIN 18650-2:2005. 
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3.2.3.2. Czas działania. Drzwi z napędem powinny otwierać się i zamykać w czasie, 

zapewniającym spełnienie wymagań p. 3.2.1.1.2 w zakresie sił na krawędziach skrzydeł 

drzwiowych. Czas otwierania drzwi stosowanych na drogach ewakuacyjnych powinien być 

zgodny z wymaganiami podanymi w p. 3.2.1.1.4. 

 
3.2.3.3. Szybkość ruchu skrzydeł drzwiowych. Maksymalna szybkość ruchu 

skrzydeł drzwiowych nie powinna być większa niż 1 m/s. 
 

3.3. Drzwi 

 

3.3.1. Jakość wykonania. Drzwi powinny być wykonane bez widocznych usterek, a 

w szczególności: 

 powierzchnie kształtowników nie powinny mieć obcych wtrąceń, pęknięć, rys, 

wgnieceń lub innych uszkodzeń mechanicznych, 

 połączenia konstrukcyjne kształtowników skrzydeł i naświetli powinny być wykonane 

bez wzajemnych przesunięć sąsiednich elementów, 

 połączenia rozłączne powinny być dopasowane do kształtowników skrzydeł oraz 

naświetli i być łatwe w montażu i demontażu, 

 ramy skrzydeł i naświetli powinny być proste, bez skręceń, wichrowatości i trwałych 

odkształceń, 

 okucia i elementy jezdne powinny być tak osadzone i zamocowane, aby zapewniały 

skrzydłom swobodny przesuw w obu kierunkach, do pełnego otwarcia i zamknięcia 

drzwi, 

 uszczelki powinny być osadzone w sposób ciągły i bez naprężeń na całym obwodzie. 

 

3.3.2. Odchyłki wymiarów. Odchyłki wymiarowe skrzydeł od wartości nominalnych 

nie powinny przekraczać odchyłek dopuszczalnych dla klasy 3 tolerancji wg normy  

PN-EN 1529:2001. 

 

3.3.3. Prawidłowość działania. Ruch skrzydła lub skrzydeł przy otwieraniu lub 

zamykaniu drzwi powinien być płynny, bez zahamowań i ocierania skrzydła o inne elementy 

drzwi. 

Elementy ruchome drzwi powinny umożliwiać otwieranie i zamykanie bez zacięć  

i gwałtownych uderzeń skrzydła o odboje. 
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Uszczelki powinny po zamknięciu drzwi ściśle przylegać do odpowiednich 

powierzchni, na całej swej długości. 

Drzwi z napędem powinny spełniać również następujące wymagania: 

 zespół napędu powinien zapewniać sprawne i powtarzalne otwieranie i zamykanie 

drzwi w czasie potrzebnym do bezpiecznego przejścia człowieka lub przejazdu 

wózka, 

 konstrukcja powinna zabezpieczać przed zmiażdżeniem, przechwyceniem, 

przekłuciem bądź ucięciem kończyn lub uszkodzeniami ciała, a drzwi nie powinny 

mieć ostrych krawędzi, przy czym szerokość szczelin między krawędziami skrzydła 

drzwiowego a graniczącymi z nimi częściami stałymi nie powinna przekraczać 8 mm, 

 powierzchnie przezroczyste powinny być trwale i w sposób widoczny oznakowane, 

 konstrukcja drzwi powinna umożliwiać w sytuacjach awaryjnych szybkie opuszczenie 

budynku np. przez łatwe ręczne lub samoczynne przesunięcie skrzydeł w położeniu 

maksymalnej przepustowości, 

 drzwi powinny być wyposażone w urządzenie do monitorowania obszaru ruchu 

skrzydeł, kontroli prędkości i zatrzymywania tego ruchu po przejściu osób oraz w 

sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa, 

 napęd powinien umożliwiać zatrzymanie skrzydeł drzwi w każdym położeniu, 

niezależnie od rodzaju sterowania i nie powinien być możliwy niekontrolowany  

i niebezpieczny ruch skrzydeł, 

 napęd powinien być wyposażony w urządzenie nadzorujące i sygnalizujące 

wystąpienie usterek bądź awarii, zabezpieczające przed zagrożeniem 

bezpieczeństwa osób. 

 

3.3.4. Prostokątność skrzydła. Odchyłki od prostokątności naroży skrzydła nie 

powinny przekraczać wartości odchyłek dopuszczalnych, przewidzianych dla 3 klasy 

tolerancji wg normy PN-EN 1529:2001. 

 

3.3.5. Płaskość skrzydła. Odchyłki od płaskości ogólnej skrzydła drzwi: 
zwichrowanie (odchyłka od płaskości naroża), wygięcie wzdłużne (w kierunku wysokości)  
i wygięcie poprzeczne (w kierunku szerokości) nie powinny przekraczać odchyłek 
dopuszczalnych dla 3 klasy tolerancji wg PN-EN 1530:2001, tj. odpowiednio 4,0 mm, 4,0 mm  
i 2,0 mm. 

Odchyłka od płaskości miejscowej nie powinna przekraczać odchyłki dopuszczalnej  
dla 1 klasy tolerancji wg PN-EN 1530:2001, tj. 0,6 mm. 
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3.3.6. Siły operacyjne. Siła potrzebna do ręcznego otwierania drzwi nie powinna 

przekraczać wartości określonej w ZUAT-15/III.15/2005. 

 

3.3.7. Odporność na obciążenie statyczne siłą pionową. Wieszaki, bieżnie  

i wsporniki prowadnicy drzwi powinny wytrzymać bez trwałego odkształcenia obciążenie 

statyczne równe ich dwukrotnej maksymalnej nośności nominalnej (max. masa skrzydeł 

według tablicy 3),  przez okres nie krótszy niż 10 min. 

 

3.3.8. Odporność na obciążenie statyczne siłą skupioną, działającą prostopadle 

do płaszczyzny skrzydła. Obciążenie drzwi siłą skupioną o wartości 400 N, działającą 

prostopadle do płaszczyzny skrzydła zgodnie z ZUAT-15/III.15/2005, nie powinno 

spowodować powstania uszkodzeń drzwi, w tym zespołów jezdnych i elementów 

zawieszenia skrzydła. 

Odkształcenia trwałe, powstałe w wyniku badania, nie powinny spowodować 

pogorszenia funkcjonalności i sprawności działania drzwi. 

 

3.3.9. Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim. Trzykrotne uderzenie 

ciałem miękkim i ciężkim o masie 30 kg z energią 60J, wykonane zgodnie z  

ZUAT-15/III.15/2005, nie powinno spowodować uszkodzeń drzwi oraz pogorszyć sprawności 

działania i funkcjonalności drzwi. 

 

3.3.10. Odporność na wielokrotne cykliczne otwieranie i zamykanie (trwałość 

mechaniczna). Po wykonaniu 1 000 000 cykli otwierania i zamykania skrzydła (lub skrzydeł) 

drzwi nie powinny doznać uszkodzeń oraz powinny zachować funkcjonalność i sprawność 

działania. 

 

3.3.11. Otwieranie drzwi stosowanych na drogach ewakuacyjnych. Konstrukcja 

drzwi z napędem stosowanych na drogach ewakuacyjnych powinna zapewniać brak 

możliwości blokowania skrzydła (skrzydeł), z wyłączeniem czynności serwisowych lub innych 

elektrycznych systemowych rozwiązań blokujących, sterowanych przez sterownik napędu.  

Drzwi przewidziane do stosowania na drogach ewakuacyjnych powinny spełniać wymagania 

określone w p. 3.2.1.1.4. 
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4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT 

 

4.1. Pakowanie 

 

Napędy EscoMatic do drzwi przesuwnych i drzwi przesuwne EMPS z napędami 

EscoMatic powinny być pakowane w opakowania firmowe, zabezpieczające wyroby przed 

uszkodzeniami. 

Drzwi powinny być oznakowane w sposób zapewniający ich jednoznaczną 

identyfikację. Oznakowanie drzwi, umieszczone na etykiecie oraz w informacji dołączonej do 

opakowania powinno zawierać: 

 nazwę i adres Producenta, 

 nazwę i symbol wyrobu, 

 datę produkcji, 

 numer Aprobaty Technicznej ITB AT-15-8728/2013, 

 numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, 

 nazwę jednostki certyfikującej, która brała udział w ocenie zgodności (w przypadku 

drzwi, stosowanych na drogach ewakuacyjnych), 

 znak budowlany. 

Napędy do drzwi przesuwnych powinny być oznakowane w widocznym miejscu. 

Oznakowanie powinno zawierać: 

 nazwę i adres Producenta, 

 nazwę i symbol napędu, 

 numer Aprobaty Technicznej ITB AT-15-8728/2013, 

 numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, 

 nazwę jednostki certyfikującej, która brała udział w ocenie zgodności (dotyczy 

napędów do drzwi stosowanych na drogach ewakuacyjnych), 

 podstawowe dane dotyczące zasilania (napięcie, moc i częstotliwość), 

 maksymalną masę skrzydła (skrzydeł) drzwiowego, 

 znak budowlany. 

Sposób oznakowania wyrobów znakiem budowlanym powinien być zgodny  

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
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deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041, z późniejszymi zmianami). 

 

4.2. Przechowywanie i transport 

 

Napędy EscoMatic do drzwi przesuwnych i drzwi przesuwne EMPS z napędami 

EscoMatic powinny być przechowywane i transportowane zgodnie z instrukcją Producenta, 

w sposób zapewniający niezmienność ich właściwości technicznych.  

 

 

 

5. OCENA ZGODNOŚCI 

 

5.1. Zasady ogólne 

 
Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  

o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881, z późniejszymi zmianami) wyroby, 

których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu  

i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich 

właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli Producent dokonał oceny zgodności, 

wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-8728/2013  

i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041, z późniejszymi zmianami) oceny 

zgodności wyrobów objętych Aprobatą Techniczną ITB AT-15-8728/2013 dokonuje 

Producent, stosując: 

 system 1 – w przypadku napędów i drzwi z napędami, stosowanych na drogach 

ewakuacyjnych, 

 system 3 – w przypadku napędów i drzwi z napędami, nie stosowanych na drogach 

ewakuacyjnych. 

W przypadku systemu 1 oceny zgodności, Producent może wystawić krajową 

deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-8728/2013, jeżeli akredytowana 

jednostka certyfikująca wydała certyfikat zgodności wyrobu na podstawie: 

a) zadania Producenta: 

 zakładowej kontroli produkcji, 
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 uzupełniających badań gotowych wyrobów (próbek) pobranych w zakładzie 

produkcyjnym, prowadzonych przez Producenta, zgodnie z ustalonym planem 

badań, obejmującym badania podane w p. 5.4.3, 

b) zadania akredytowanej jednostki: 

 wstępnego badania typu, 

 wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, 

 ciągłego nadzoru, oceny i akceptacji zakładowej kontroli produkcji. 

W przypadku systemu 3 oceny zgodności, Producent może wystawić krajową 

deklaracje zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-8728/2011 na podstawie: 

 wstępnego badania typu przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium, 

 zakładowej kontroli produkcji. 

 

5.2. Wstępne badanie typu 

 
Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym wymagane właściwości 

techniczno-użytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu. 

Wstępne badanie typu napędów EscoMatic do drzwi przesuwnych obejmuje: 

 prawidłowość działania napędu, 

 wykonanie, 

 nadzór i sygnalizację awarii, 

 obszar wyzwalania działania napędu, 

 obszar ruchu skrzydeł drzwiowych, 

 niezawodność i trwałość, 

 właściwości techniczne. 

Wstępne badanie typu drzwi przesuwnych EMPS z napędem EscoMatic obejmuje: 

 odporność na obciążenie statyczne siłą pionową, 

 odporność na obciążenie statyczne siłą skupioną, działającą prostopadle do 

płaszczyzny skrzydła, 

 odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim, 

 właściwości napędów oraz urządzeń do kontroli i bezpieczeństwa ruchu drzwi, 

 otwieranie drzwi stosowanych na drogach ewakuacyjnych. 

Badania, które w procedurze aprobacyjnej były podstawą do ustalenia właściwości 

techniczno-użytkowych wyrobów, stanowią wstępne badanie typu w ocenie zgodności. 
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5.3. Zakładowa kontrola produkcji 

 

Zakładowa kontrola produkcji obejmuje: 

1. specyfikację i sprawdzanie wyrobów składowych, surowców i materiałów, 

2. kontrolę i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów  

(p. 5.4.2 – w przypadku napędów i drzwi z napędami, stosowanych na drogach 

ewakuacyjnych lub p. 5.4 – w przypadku napędów i drzwi z napędami, nie 

stosowanych na drogach ewakuacyjnych), prowadzone przez Producenta zgodnie  

z ustalonym planem badań oraz według zasad i procedur określonych  

w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji, dostosowanych do technologii 

produkcji i zmierzających do uzyskania wyrobów o wymaganych właściwościach. 

Kontrola produkcji powinna zapewniać, że wyrób jest zgodny z Aprobatą Techniczną 

ITB AT-15-8728/2013. Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie rejestrowane. 

Zapisy rejestru powinny potwierdzać, że wyrób spełnia kryteria oceny zgodności. 

Poszczególne wyroby lub partie wyrobów i związane z nimi szczegóły produkcyjne muszą 

być w pełni możliwe do identyfikacji i odtworzenia. 

Właściwości techniczne wyrobów składowych stosowanych w drzwiach powinny być 
potwierdzone deklaracjami zgodności w przypadku materiałów i wyrobów podlegających 
wymaganiom Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.  
Nr 92/2044, poz. 881), a w przypadku pozostałych wyrobów – świadectwami technicznymi, 
wydanymi przez producentów. Dokumenty te powinny obejmować w szczególności: 

 kształtowniki aluminiowe, 

 okucia, 

 uszczelki, 

 szyby. 
 

5.4. Badania gotowych wyrobów 

 
5.4.1. Program badań. Program badań obejmuje: 

a) badania bieżące, 

b) badania okresowe/uzupełniające. 

 
5.4.2. Badania bieżące. Badania bieżące drzwi przesuwnych EMPS z napędem 

EscoMatic obejmują sprawdzenie: 

a) jakości wykonania, 

b) odchyłek wymiarów, 
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c) prawidłowość działania. 

Badania bieżące napędów EscoMatic do drzwi przesuwnych obejmują sprawdzenie: 

a) wykonania elementów napędu, 

b) oznakowania (wg p. 4.1). 

 
5.4.3. Badania okresowe/uzupełniające. Badania okresowe/uzupełniające drzwi 

przesuwnych EMPS z napędem EscoMatic obejmują sprawdzenie: 

a) prostokątności skrzydeł, 

b) płaskości skrzydeł, 

c) odporności na obciążenie statyczne siłą skupioną, działającą prostopadle do 

płaszczyzny skrzydła. 

Badania okresowe/uzupełniające napędów EscoMatic do drzwi przesuwnych 

obejmują sprawdzenie: 

a) sił na krawędziach skrzydeł, 

b) awaryjnego otwierania drzwi, 

c) stabilności zamocowania skrzydeł, 

d) obszaru wyzwalania działania napędu i ruchu skrzydeł, 

e) czasu działania, 

f) szybkości ruchu skrzydeł. 

 

5.5. Częstotliwość badań 

 
Badania bieżące powinny być wykonywane zgodnie z ustalonym planem badań, ale 

nie rzadziej niż dla każdej partii wyrobów. Wielkość partii wyrobów powinna być określona  

w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji. 

Badania okresowe/uzupełniające powinny być wykonywane nie rzadziej niż raz na  

3 lata. 

 
5.6. Metody badań 
 

 5.6.1. Warunki badań. Badania powinny być przeprowadzone w laboratorium 

badawczym na próbce gotowej do działania, zainstalowanej zgodnie z instrukcją producenta. 

Badania mogą też być przeprowadzone na drzwiach zainstalowanych w obiekcie (na miejscu 

przeznaczenia). 

Badania powinny być wykonywane przy temperaturze otoczenia 20 ± 5 ºC  

z dokładnością:  
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 w przypadku pomiaru wielkości elektrycznych:  ± 1 %, 

 w przypadku pomiaru czasu: ± 1 %, 

 w przypadku pomiarów liniowych:                      1 mm lub 1 % wartości rzeczywistej, 

 w przypadku pomiarów sił: ± 5 %. 

W cyklu badawczym powinien być wykonany co najmniej jeden cykl roboczy. Pod 

pojęciem cyklu roboczego rozumie się proces przesuwu skrzydeł/skrzydeł drzwi od punktu 

wyjściowego przez położenie krańcowe i z powrotem do punktu wyjściowego. Obciążenia 

elektryczne i mechaniczne w cyklu roboczym (poza próbami trwałości) powinny być 

znamionowane. 

Wyposażenie badawcze powinno spełniać następujące wymagania: 

 zakres pomiaru: od 25 do 2000 N, od 0 do 5 s, 

 stała czasowa urządzenia do obniżania 2i powiększania siły: < 5 ms, 

 kalibrowanie do dokładności ±5% żądanej wartości w całym zakresie skali mierzonych 

wielkości, 

 parametry sprzętu do pomiarów elektrycznych i elektromagnetycznych zgodne  

z Polskimi Normami oraz branżowymi przepisami szczegółowymi, 

 podanie wyników pomiarów w formie graficznej lub na wyświetlaczu/monitorze. 

Zaleca się wykorzystywanie urządzeń pomiarowych umożliwiających dokumentowanie 

wyników pomiarów oraz ich oceny na elektronicznych nośnikach informacji. 

 

5.6.2. Metody badań napędów 

 

5.6.2.1. Sprawdzenie działania. Sprawdzenie działania polega na stwierdzeniu 

poprawności działania napędu, skrzydła drzwiowego (skrzydeł drzwiowych) i okuć po 

zamontowaniu na stanowisku badawczym lub na miejscu przeznaczenia. Poprawność działania 

stwierdza się wizualnie, manualnie i za pomocą pomiaru uniwersalnymi narzędziami pomiarowymi 

w oparciu o postanowienia norm PN-EN ISO 13849-1:2008 +AC:2009 i PN-EN 1760-2+A1:2009. 

Sprawdzenie działania według punktu 3.2.1.1.1 należy przeprowadzić poprzez 

przerwanie zasilania napędu drzwi (napęd bez zasilania z akumulatora) lub włączenie 

przełącznika urządzenia sterującego. Po wyłączeniu zasilania skrzydło (skrzydła) powinno 

się natychmiast zatrzymać. Niekontrolowany samoczynny ruch skrzydła (skrzydeł) nie 

powinien wystąpić. Maksymalna dopuszczalna droga ruchu bezwładnego nie powinna być 

większa niż 3 cm. 
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Sprawdzenie działania według punktów 3.2.1.1.2. i 3.2.1.1.3.  należy przeprowadzić za 

pomocą uniwersalnych narzędzi pomiarowych umożliwiających  pomiar sił z dokładnością 

określoną w tych punktach. Zaleca się stosowanie układów pomiaru sił umożliwiających 

rejestrację minimalnych i maksymalnych wartości sił. 

Sprawdzenie działania według p. 3.2.1.1.4 należy przeprowadzić poprzez 

przekazanie do napędu właściwego sygnału o pożarze lub awarii drzwi. Przy napędach  

z drzwiami z funkcją „break-out”, należy wypchnąć skrzydło na zewnątrz do rozwarcia o kąt 

90º i zmierzyć siłę potrzebną do wyłamania. Badanie dotyczy tylko napędów montowanych 

do drzwi stosowanych na drogach ewakuacyjnych.  

 

5.6.2.2. Sprawdzenie wykonania. Sprawdzenie wykonania elementów napędu 

dokonuje się wizualnie i manualnie, po zamontowaniu napędu na stanowisku badawczym lub 

na miejscu przeznaczenia. 

Sprawdzenie wykonania należy dokonać wizualnie i manualnie stwierdzający, czy: 

a) wózki jezdne na całej długości drogi ruchu poruszają się bez zacięć, 

b) zamontowanie odbojów jest stabilne, 

c) połączenia posiadają przewidziane w dokumentacji konstrukcyjnej zabezpieczenia 

przed obluzowaniem się, 

d) osłony zabezpieczone są przed wypadnięciem. 

 

 5.6.2.3. Sprawdzenie nadzoru i sygnalizacji awarii. Sprawdzenie wymagań 

określonych w p. 3.2.1.3. należy dokonać poprzez stwierdzenie zgodności sygnalizacji 

symulowanych awarii z kodami błędów określonych w instrukcji użytkowania. 

 

5.6.2.4. Sprawdzenie obszaru wyzwalania działania napędu i ruchu skrzydeł 

drzwiowych. Sprawdzenie bezpieczeństwa użytkowania według p. 3.2.1.4. polega na 

pomiarze wielkości obszaru wyzwalania działania napędu. 

Sprawdzenie bezpieczeństwa użytkowania wynikającego z p. 3.2.1.5. polega na 

stwierdzeniu właściwego działania zainstalowanych fotokomórek. 

 

 5.6.2.5 Sprawdzenie niezawodności i trwałości eksploatacyjnej napędu. 
Sprawdzenie niezawodności i trwałości eksploatacyjnej napędu należy dokonać na 
stanowisku badawczym, poprzez wykonanie przez skrzydło (skrzydła) drzwiowe liczby cykli 
pracy według p. 3.2.2. 
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5.6.2.6. Sprawdzenie kompatybilności elektromagnetycznej. Sprawdzenie 

wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej napędów EscoMatic należy 

przeprowadzić zgodnie z ZUAT-15/III.15/2005 oraz normami wymienionymi w p. 3.2.3.1. 

 

 5.6.2.7. Sprawdzenie czasu działania. Sprawdzenia wymagań określonych  
w p. 3.2.3.2. należy dokonać za pomocą urządzenia pomiarowego wyposażonego 
dodatkowo w czujniki położenia skrzydła drzwiowego (skrzydeł) i umożliwiającego rejestrację 
czasu otwarcia, zamknięcia i ruchu. 

 
 5.6.2.8. Sprawdzenie szybkości ruchu skrzydeł. Sprawdzenie polega na pomiarze 
maksymalnych szybkości ruchu skrzydeł i porównaniu z wymaganiami określonymi  
w p. 3.2.3.3. 

 

5.6.3. Metody badań drzwi z napędem.  

 

Badania właściwości technicznych drzwi przesuwnych EMPS z napędem EscoMatic 

należy wykonać metodami podanymi w ZUAT-15/III.15/2005, a wyniki badań porównać  

z wymaganiami podanymi w p. 3.3. 

  

5.7. Pobieranie próbek do badań 

 

Próbki do badań należy pobierać losowo, zgodnie z normą PN-N-03010:1983. 

 

5.8. Ocena wyników badań 

 

Wyprodukowane wyroby należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty 

Technicznej ITB, jeżeli wyniki wszystkich badań są pozytywne. 

 

 

 

6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE 

 

6.1. Aprobata Techniczna ITB AT-15-8728/2013 zastępuje Aprobatę Techniczną ITB  

AT-15-8728/2011. 
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6.2. Aprobata Techniczna ITB AT-15-8728/2013 jest dokumentem stwierdzającym 

przydatność napędów EscoMatic do drzwi przesuwnych i drzwi przesuwnych EMPS  

z napędami EscoMatic do stosowania w budownictwie w zakresie wynikającym z 

postanowień Aprobaty. 

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt  3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  

o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881, z późniejszymi zmianami) wyroby, 

których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu  

i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich 

właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, 

wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-8728/2013  

i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

6.3. Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnień wynikających z przepisów  

o ochronie własności przemysłowej, a w szczególności obwieszczenia Marszałka Sejmu 

Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119, poz. 1117, 

z późniejszymi zmianami). Zapewnienie tych uprawnień należy do obowiązków 

korzystających z niniejszej Aprobaty Technicznej ITB. 

 

6.4. ITB wydając Aprobatę Techniczną nie bierze odpowiedzialności za ewentualne 

naruszenie praw wyłącznych i nabytych. 

 

6.5. Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia producenta napędów EscoMatic do drzwi 

przesuwnych i drzwi przesuwnych EMPS z napędami EscoMatic od odpowiedzialności za 

właściwą jakość wyrobów oraz wykonawców robót budowlanych  od odpowiedzialności za 

właściwe ich zastosowanie. 

 

6.6. W treści wydawanych prospektów i ogłoszeń oraz innych dokumentów związanych  

z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie napędów EscoMatic do drzwi 

przesuwnych i drzwi przesuwnych EMPS z napędami EscoMatic, należy zamieszczać 

informację o udzielonej tym wyrobom Aprobacie Technicznej ITB AT-15-8728/2013. 
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7. TERMIN WAŻNOŚCI 

 

Aprobata Techniczna ITB AT-15-8728/2013 jest ważna do 29 września 2016 r. 

Ważność Aprobaty Technicznej ITB może być przedłużona na kolejne okresy, jeżeli jej 

Wnioskodawca lub formalny następca wystąpi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej  

z odpowiednim wnioskiem nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności tego 

dokumentu. 

 

 

KONIEC 

 

 

 

INFORMACJE DODATKOWE 

 

Normy i dokumenty związane 
 
PN-EN 573-3:2010 Aluminium i stopy aluminium. Skład chemiczny i rodzaje 

wyrobów przerobionych plastycznie. Część 3: Skład chemiczny 

i rodzaje wyrobów 

PN-EN 755-2:2010 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki 

wyciskane. Własności mechaniczne 

PN-EN 950:2000 Skrzydła drzwiowe. Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem 

twardym 

PN-EN 951:2000 Skrzydła drzwiowe. Metoda pomiaru wysokości, szerokości, 

grubości i prostokątności 

PN-EN 952:2000 Skrzydła drzwiowe. Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda 

pomiaru 

PN-EN 1192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych 

PN-EN 1279-5+A2:2011 
 

Szkło w budownictwie. Izolacyjne szyby zespolone. Część 5: 

Ocena zgodności 

PN-EN 1529:2001 Skrzydła drzwiowe. Wysokość, szerokość, grubość i prostokątność. 

Klasy tolerancji 



 

 AT-15-8728/2013 str. 30/52 

 

PN-EN 1530:2001 Skrzydła drzwiowe. Płaskość ogólna i miejscowa. Klasy tolerancji 

PN-EN 1760-2+A1:2009 Bezpieczeństwo maszyn. Urządzenia ochronne czułe na nacisk. 

Część 2: Ogólne zasady projektowania oraz badań obrzeży i 

listew czułych na nacisk 

PN-EN 12020-1:2010 Aluminium i stopy aluminium. Kształtowniki wyciskane 

precyzyjne ze stopów EN AW-6060 i EN AW-6063. Część 1: 

Warunki techniczne kontroli i dostawy 

PN-EN 12020-2:2010 Aluminium i stopy aluminium. Kształtowniki wyciskane 

precyzyjne ze stopów EN AW-6060 i EN AW-6063. Część 2: 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu 

PN-EN 12150-1:2002 Szkło w budownictwie. Termicznie hartowane bezpieczne szkło 

sodowo-wapniowo-krzemowe. Część 1: Definicje i opis 

PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, 

okien, żaluzji i ścian osłonowych. Część 1: Wymagania 

eksploatacyjne i klasyfikacja 

PN-EN 13018:2004 Badania nieniszczące. Badania wizualne. Zasady ogólne  

PN-EN 55022:2011 

+AC:2011 

Urządzenia informatyczne. Charakterystyki zaburzeń 

radioelektrycznych. Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru 

PN-EN 60204-1:2010 Bezpieczeństwo maszyn. Wyposażenie elektryczne maszyn. 

Część 1: Wymagania ogólne 

PN-EN 60335-1:2012 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. 

Bezpieczeństwo użytkowania. Część 1: Wymagania ogólne 

PN-EN 61000-6-2:2008 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 6-2: Normy 

ogólne. Odporność w środowiskach przemysłowych 

PN-EN 61000-6-3:2008 

+A1:2011 

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 6-3: Normy 

ogólne. Norma emisji w środowiskach: mieszkalnym, 

handlowym i lekko uprzemysłowionym  

PN-EN ISO 9223:2012 Korozja metali i stopów. Korozyjność atmosfer. Klasyfikacja, 

określanie i ocena 

PN-EN ISO 12543-2:2000 

+A1:2005 

Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło 

warstwowe. Bezpieczne szkło warstwowe 

PN-EN ISO 12944-2:2001 

 

Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 2: Klasyfikacja 

środowisk 
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PN-EN ISO 13849-1:2008 

+AC:2009 

Bezpieczeństwo maszyn. Elementy systemów sterowania 

związane z bezpieczeństwem. Część 1: Ogólne zasady 

projektowania 

PN-EN ISO 13850:2008 Bezpieczeństwo maszyn. Stop awaryjny. Zasady projektowania  

PN-N-03010:1983 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu 

do próbki 

DIN 18650-1:2005 Schlösser und Baubeschläge. Automatische Türsysteme. Teil 1: 

 Produktanforderungen und Prüfverfahren 

DIN 18650-2:2005 Schlösser und Baubeschläge. Automatische Türsysteme. Teil 2: 

Sicherheit an automatischen Türsystemen   

ZUAT-15/III.15/2005 Zalecenia udzielania Aprobat Technicznych ITB „Drzwi przesuwne, 

składane i wahadłowe” 

UA GW III.17/2007 Ustalenia Aprobacyjne dot. badań i oceny, zgodnie z wymaganiami 

technicznymi znaków jakości QUALICOAT i QUALANOD, 

malarskich powłok proszkowych i anodowych powłok 

tlenkowych na kształtownikach aluminiowych oraz przyjmowania 

wyników badań wykonywanych w ramach utrzymania znaków 

jakości QUALICOAT i QUALANOD 

  

 

Raporty z badań i oceny 
 

1. Raport z badań nr LOW01-1010/10/R02OWN. Drzwi przesuwne EMPS z napędem 
EscoMatic (czteroskrzydłowe z naświetlami bocznymi), Laboratorium Okuć I Ślusarki 
Budowlanej – LOW, ITB Oddział Wielkopolski, Poznań, ul. Taczaka 12. 

2. Raport z badań nr LOW-3/1010/10/R02OWN. Drzwi przesuwne EMPS z napędem 
EscoMatic (dwuskrzydłowe z naświetlami bocznymi), Laboratorium Okuć I Ślusarki 
Budowlanej – LOW, ITB Oddział Wielkopolski, Poznań, ul. Taczaka 12. 

3. Raport z badań nr LOW02-1010/11/R02OWN. Napędy EscoMatic typu EMSL-T do drzwi 
przesuwnych EMPS czteroskrzydłowych, Laboratorium Okuć I Ślusarki Budowlanej  
– LOW, ITB Oddział Wielkopolski, Poznań, ul. Taczaka 12. 

4. Raport z badań nr LOW04-1010/11/R02OWN. Napędy EscoMatic typu EMX do drzwi 
przesuwnych EMPS, Laboratorium Okuć I Ślusarki Budowlanej – LOW, ITB Oddział 
Wielkopolski, Poznań, ul. Taczaka 12. 
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5. Opinia specjalistyczna dot. spełnienia przez napędy do drzwi przesuwnych typu 
EscoMatic wymagań określonych w stanowiskach nr NJ-1133/10 o nowelizację Aprobaty 
Technicznej AT-06-0803/2005 na napędy EscoMatic do drzwi przesuwnych,  
Nr opracowania OWN-OT-015/2011, Zakład Okuć i Ślusarki Budowlanej – OWN,  
ITB Oddział Wielkopolski, Poznań, ul. Taczaka 12. 

6. Opinia specjalistyczna dot. spełnienia przez drzwi przesuwne typu EMPS z napędem 
EscoMatic wymagań określonych w stanowiskach nr NJ-1133/10 o nowelizację Aprobaty 
Technicznej AT-06-0803/2005 Nr opracowania OWN-OT-018/2011, Zakład Okuć  
i Ślusarki Budowlanej – OWN, ITB Oddział Wielkopolski, Poznań, ul. Taczaka 12. 

7. Report Issned by an Accredited Laboratory F 700075C SP Technical Rerearch Institute 
of Sweden – EMC test on CUF. 

8. Report Issued by an Accredited Laboratory P 504148B SP Swedish National Testing an 
Research Institute Mechanics – Test of powered pedestrian door. 

9. Test report EMCTR091070-1 Automaitic door system, Testing Laboratory Prima  
Ricerca & Sviluppo S.r.l. Via Campagna, 92-22020 Faloppio (Co), Włochy.   

10. Test report FCCTR0909529-0 Automaitic door system, Testing Laboratory Prima  
Ricerca & Sviluppo S.r.l. Via Campagna, 92-22020 Faloppio (Co), Włochy 

11. Technical report EMCRT-131099N-0 Type test according to harmonized standards  
EN 61000-6-2:2005 + EN 61000-6-2/EC:2005 + EN 61000-6-2/IS1:2005, Testing 
Laboratory Prima Ricerca & Sviluppo S.r.l. Via Campagna, 92-22020 Faloppio (Co), 
Włochy.   

12. Technical report EMCRT-131099E-1 Type test according to harmonized standards  
EN 61000-6-2:2005 + EN 61000-6-2/EC:2005 + EN 61000-6-2/IS1:2005, Testing 
Laboratory Prima Ricerca & Sviluppo S.r.l. Via Campagna, 92-22020 Faloppio (Co), 
Włochy.   

13. Opinia Techniczna nr LE01-01010/13/R22NP dotycząca spełnienia wymogów odnośnie 
zakłóceń elektromagnetycznych przez napędy do drzwi przesuwnych, Zakład Badań 
Ogniowych ITB, ul. Ksawerów 21, 02-656 Warszawa. 

14. Raport z badań nr LOW01-1010/13/R20OWN Napędy EscoMatic evo LT do rzwi 
przesuwnych, Laboratorium Okuć i Ślusarki Budowlanej – LOW, ITB Oddział 
Wielkopolski, Poznań, ul. Taczaka 12. 

15. Raport z badań nr LOW03-1010/13/R20OWN Napędy EscoMatic evo HD do rzwi 
przesuwnych, Laboratorium Okuć i Ślusarki Budowlanej – LOW, ITB Oddział 
Wielkopolski, Poznań, ul. Taczaka 12. 
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16. Raport z badań nr LOW02-1010/13/R20OWN Napędy EscoMatic evo SD do drzwi 
przesuwnych, Laboratorium Okuć i Ślusarki Budowlanej – LOW, ITB Oddział 
Wielkopolski, Poznań, ul. Taczaka 12. 

17. Test report no. G 579 Drive system Evolus for sliding doorsets, TÜV  SÜD Industrie 
Service GmbH Abteilung Aufzüge und Sicherheitsbauteile, Gottlieb-Daimler-Str. 7, 
70794 Filderstadt, Niemcy. 

18. Opinia Specjalistyczna nr OWN-OT-019/2013 dot. wprowadzenia zmian do  
AT-15-8728/2011 i spełniania przez drzwi przesuwne typu EMPS z napędami EscoMatic 
evo wymagań określonych w stanowisku nr NJ-4668/13, Zakład Okuć i Ślusarki 
Budowlanej – OWN, ITB Oddział Wielkopolski, Poznań, ul. Taczaka 12. 
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1. Belka nośna 9. Przepust do przewodów 

2. Zespól silnika z przekładnią  10. Zabierak z zapinką pasa zębatego 

3. Mikroprocesorowy moduł sterujący 11. Ogranicznik końcowy otwarcia 

4. Kolo zębate napinające   12. Wspornik pokrywy 

5. Zespół wózka jezdnego   13. Przyłącze zasilania sieciowego 

6. Rygiel elektromagnetyczny (opcja) 14. Profil pokrywy 

7. Pasek zębaty    15. Maskownica boczna 

8. Moduł zasilania awaryjnego   

Rys. 1. Napęd EscoMatic EMSL -2 do drzwi przesuwnych dwuskrzydłowych 

 
1. belka nośna napędu   9. zespół wózka jezdnego 3 

2. profil pokrywy    10. zespół wózka jednego 4 

3. ogranicznik krańcowy otwarcia  11. rygiel elektromagnetyczny (opcja) 

4. koło napinające    12. moduł zasilania awaryjnego (opcja) 

5. maskownica boczna   13. mikroprocesorowy moduł sterujący 

6. pasek zębaty    14. zespół silnika z przekładnią 

7. zespół wózka jezdnego 1  15. wyłącznik zasilania (opcja) 

8. zespół wózka jezdnego 2  16. wspornik pokrywy z zamkiem (opcja) 

Rys. 2. Napęd EscoMatic EMX-2 do drzwi przesuwnych dwuskrzydłowych 
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Rys. 3. Napęd EscoMatic EVO HD, LT, SD  do drzwi przesuwnych dwuskrzydlowych 
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1. Napęd   3. Skrzydła drzwi 
2. Prowadzenie podłogowe 4. Naświetla boczne 

Rys. 4. Drzwi przesuwne dwuskrzydłowe EMPS z naświetlami bocznymi  
i napędem EscoMatic EMSL-2 

 

 

 
    kształtowniki naświetla 
       kształtowniki skrzydła 
   kształtownik maskujący 
   prowadzenie podłogowe 
    szczotki 

Rys. 5. Przykładowe rozwiązanie drzwi dwuskrzydłowych z naświetlami bocznymi, 
wyposażonych w system ewakuacyjny PBS 
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Rys. 6. Konstrukcja skrzydła drzwi przesuwnych EMPS 
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Drzwi jednoskrzydłowe lewe EMPS-1L 
Naświetle boczne lewe  

Drzwi jednoskrzydłowe lewe EMPS-1L 
Naświetle boczne prawe 

  

Drzwi jednoskrzydłowe lewe EMPS-1L 
Naświetle górne  

Drzwi jednoskrzydłowe lewe EMPS-1L 
Naświetle górne, boczne lewe i prawe 

  

Drzwi jednoskrzydłowe prawe EMPS-1P 
Bez naświetli  

Drzwi jednoskrzydłowe prawe EMPS-1P 
Naświetle boczne lewe i prawe 

  

Drzwi jednoskrzydłowe prawe EMPS-1P 
Naświetle górne i boczne prawe 

 

Drzwi jednoskrzydłowe prawe EMPS-1P 
Naświetle górne i boczne lewe 

 
 
 
 
 
 

Rys. 7.  Przykłady drzwi przesuwnych jednoskrzydłowych EMPS-1  
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Drzwi dwuskrzydłowe EMPS-2 
Bez naświetli 

 

Drzwi dwuskrzydłowe EMPS-2 
Naświetle boczne lewe 

 

Drzwi dwuskrzydłowe EMPS-2 
Naświetle boczne prawe 

 

Drzwi dwuskrzydłowe EMPS-2 
Naświetle boczne lewe i prawe 

Drzwi dwuskrzydłowe EMPS-2 
Naświetle górne 

 

Drzwi dwuskrzydłowe EMPS-2 
Naświetle górne i boczne lewe 

Drzwi dwuskrzydłowe EMPS-2 
Naświetle górne i boczne prawe 

Drzwi dwuskrzydłowe EMPS-2 
Naświetle górne, boczne lewe i prawe 

Rys. 8.  Przykłady drzwi przesuwnych dwuskrzydłowych EMPS-2  
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Drzwi teleskopowe otwierane na prawo EMPS-T-2P
Naświetle boczne lewe i prawe 

 

Drzwi teleskopowe otwierane na prawo EMPS-T-2P 
Naświetle boczne lewe 

  
Drzwi teleskopowe otwierane na prawo EMPS-T-2P

Naświetle górne i boczne prawe 

 

Drzwi teleskopowe otwierane na prawo EMPS-T-2P 
Naświetle górne, boczne lewe 

  
Drzwi teleskopowe otwierane na lewo EMPS-T-2L 

Bez naświetli  

 

Drzwi teleskopowe otwierane na lewo EMPS-T-2L 
Naświetle boczne lewe 

  
Drzwi teleskopowe otwierane na lewo EMPS-T-2L 

Naświetle górne 

 

Drzwi teleskopowe otwierane na lewo EMPS-T-2L 
Naświetle górne, boczne lewe i prawe 

Rys. 9. Przykłady drzwi przesuwnych teleskopowych dwuskrzydłowych EMPS-T-2 
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Drzwi czteroskrzydłowe teleskopowe EMPS-T-4 
Bez naświetli 

 

Drzwi czteroskrzydłowe teleskopowe EMPS-T-4 
Naświetle boczne lewe 

 

Drzwi czteroskrzydłowe teleskopowe EMPS-T-4 
Naświetle boczne prawe 

 

Drzwi czteroskrzydłowe teleskopowe EMPS-T-4 
Naświetle boczne lewe i prawe 

 

Drzwi czteroskrzydłowe teleskopowe EMPS-T-4 
Naświetle górne 

 

Drzwi czteroskrzydłowe teleskopowe EMPS-T-4 
Naświetle górne i boczne lewe 

Drzwi czteroskrzydłowe teleskopowe EMPS-T-4 
Naświetle górne i boczne prawe 

Drzwi czteroskrzydłowe teleskopowe EMPS-T-4 
Naświetle górne, boczne lewe i prawe 

Rys. 10. Przykłady drzwi przesuwanych teleskopowych czteroskrzydłowych EMPS-T-4  
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Rys. 11. Podstawowe kształtowniki do drzwi EMPS 
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Rys. 12. Oznaczenie wymiarów drzwi 

 

 

 

 
 

Rys. 13. Uszczelki gumowe 
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Asortyment napędów EscoMatic do drzwi przesuwnych 

Tablica 1 

Poz. Oznaczenie Przeznaczenie Opis 

1 2 3 4 

1.  EMSL-1 (L, P) do drzwi jednoskrzydłowych lewych (L) lub prawych (P) 
mogą być wyposażone  
w baterie akumulatorów 
z kontrolerem ładowania 

do automatycznego 
otwierania drzwi po 

zaniku napięcia 

2.  EMSL-2 do drzwi dwuskrzydłowych 

3.  EMSL-T-1 (L, P) 
do drzwi teleskopowych dwuskrzydłowych 

lewych (L) lub prawych (P) 

4.  EMSL-T-2 do drzwi teleskopowych czteroskrzydłowych 

5.  EMX-1 (L, P) do drzwi jednoskrzydłowych lewych (L) lub prawych (P) 
6.  EMX-2 do drzwi dwuskrzydłowych 

7.  EMSL-1-MEU (L, P) do drzwi jednoskrzydłowych lewych (L) lub prawych (P) 
umożliwiają 

automatyczne otwieranie 
drzwi po zaniku napięcia 
za pomocą ekspandera 

gumowego 

8.  EMSL-2-MEU do drzwi dwuskrzydłowych 

9.  EMSL-T-1-MEU (L, P) do drzwi teleskopowych dwuskrzydłowych  
lewych (L) lub prawych (P) 

10.  EMSL-T-2-MEU do drzwi teleskopowych czteroskrzydłowych 

11.  EMX-1-2M (L, P) do drzwi jednoskrzydłowych lewych (L) lub prawych (P) 
umożliwiają 

automatyczne otwieranie 
drzwi po zaniku napięcia 

lub awarii pierwszego 
silnika  

12.  EMX-2-2M do drzwi dwuskrzydłowych 

13.  EMSL-1-E (L, P) 
do drzwi jednoskrzydłowych lewych (L) lub prawych (P), 

w tym stosowanych na drogach ewakuacyjnych 

wyposażone  
w baterie akumulatorów 
z kontrolerem ładowania 

do automatycznego 
otwierania drzwi po 

zaniku napięcia 

14.  EMSL-2-E 
do drzwi dwuskrzydłowych, w tym stosowanych na drogach 

ewakuacyjnych 

15.  EMSL-T-1-E (L, P) 
do drzwi teleskopowych dwuskrzydłowych 

lewych (L) lub prawych (P), w tym stosowanych na drogach 
ewakuacyjnych  

16.  EMSL-T-2-E do drzwi teleskopowych czteroskrzydłowych, w tym 
stosowanych na drogach ewakuacyjnych 

17.  EMX-1-E (L, P) 
do drzwi jednoskrzydłowych lewych (L) lub prawych (P), 

w tym stosowanych na drogach ewakuacyjnych 

18.  EMX-2-E 
do drzwi dwuskrzydłowych, w tym stosowanych na drogach 

ewakuacyjnych 

19.  EMSL-1-MEU-E (L, P) do drzwi jednoskrzydłowych lewych (L) lub prawych (P), 
w tym stosowanych na drogach ewakuacyjnych 

umożliwiają 
automatyczne otwieranie 
drzwi po zaniku napięcia 
za pomocą ekspandera 

gumowego 

20.  EMSL-2-MEU-E do drzwi dwuskrzydłowych, w tym stosowanych na drogach 
ewakuacyjnych 

21.  EMSL-T-1-MEU-E (L, P) 
do drzwi teleskopowych dwuskrzydłowych  

lewych (L) lub prawych (P), w tym stosowanych na drogach 
ewakuacyjnych 

22.  EMSL-T-2-MEU-E do drzwi teleskopowych czteroskrzydłowych,  
w tym stosowanych na drogach ewakuacyjnych 

23.  EMX-1-2M-E (L, P) 
do drzwi jednoskrzydłowych lewych (L) lub prawych (P), 

w tym stosowanych na drogach ewakuacyjnych 
umożliwiają 

automatyczne otwieranie 
drzwi po zaniku napięcia 

lub awarii pierwszego 
silnika 

24.  EMX-2-2M-E 
do drzwi dwuskrzydłowych, w tym stosowanych na drogach 

ewakuacyjnych 
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c.d. tablicy 1 

Poz. Oznaczenie Przeznaczenie Opis 

1 2 3 4 

25.  EMSL-1-PBS (L, P) 
do drzwi jednoskrzydłowych lewych (L) lub prawych (P)  

z funkcją „break-out” 

umożliwia rozwieranie 
(wyłamywanie)  

skrzydeł 
w funkcji „break-out” 

26.  EMSL-2-PBS do drzwi dwuskrzydłowych z funkcją „break-out” 

27.  EMSL-T-1-PBS (L, P) do drzwi teleskopowych dwuskrzydłowych  
lewych (L) lub prawych (P) z funkcją „break-out” 

28.  EMSL-T-2-PBS do drzwi teleskopowych czteroskrzydłowych  
z funkcją „break-out” 

29.  EMX-1-PBS (L, P) do drzwi jednoskrzydłowych lewych (L)  
lub prawych (P) z funkcją „break-out” 

30.  EMX-2-PBS do drzwi dwuskrzydłowych z funkcją „break-out” 

31.  EMSL-1-PBS (L, P)  
+ naświetla 

do drzwi jednoskrzydłowych lewych (L) lub prawych (P)  
z naświetlami i funkcją „break-out” 

umożliwia rozwieranie 
(wyłamywanie)  

skrzydeł i naświetli 
bocznych  

w funkcji  „break-out” 

32.  EMSL-2-PBS + naświetla do drzwi dwuskrzydłowych z naświetlami  
i funkcją „break-out” 

33.  EMSL-T-1-PBS (L, P)  
+ naświetla 

do drzwi teleskopowych dwuskrzydłowych  
lewych (L) lub prawych (P) z naświetlami  

i funkcją „break-out” 

34.  EMSL-T-2-PBS  
+ naświetla 

do drzwi teleskopowych czteroskrzydłowych  
z naświetlami i funkcją „break-out” 

35.  EMX-1-PBS (L, P)  
+ naświetla 

do drzwi jednoskrzydłowych lewych (L) lub prawych (P)  
z naświetlami i funkcją „break-out” 

36.  EMX-2-PBS  
+ naświetla 

do drzwi dwuskrzydłowych z naświetlami  
i funkcją „break-out” 

37.  EMSL-1-PBS-E (L, P) 
do drzwi jednoskrzydłowych lewych (L) lub prawych (P)  
z funkcją „break-out”, w tym stosowanych na drogach 

ewakuacyjnych 

umożliwia rozwieranie 
(wyłamywanie)  

skrzydeł 
w funkcji ewakuacyjnej 

„break-out” 

38.  EMSL-2-PBS-E do drzwi dwuskrzydłowych z funkcją „break-out”, w tym 
stosowanych na drogach ewakuacyjnych 

39.  EMSL-T-1-PBS-E (L, P) 
do drzwi teleskopowych dwuskrzydłowych  

lewych (L) lub prawych (P) z funkcją „break-out”, w tym 
stosowanych na drogach ewakuacyjnych 

40.  EMSL-T-2-PBS-E 
do drzwi teleskopowych czteroskrzydłowych  

z funkcją „break-out” , w tym stosowanych na drogach 
ewakuacyjnych 

41.  EMX-1-PBS-E (L, P) 
do drzwi jednoskrzydłowych lewych (L)  

lub prawych (P) z funkcją „break-out”, w tym stosowanych 
na drogach ewakuacyjnych 

42.  EMX-2-PBS-E 
do drzwi dwuskrzydłowych z funkcją „break-out”, w tym 

stosowanych na drogach ewakuacyjnych 

43.  EMSL-1-PBS-E (L, P)  
+ naświetla 

do drzwi jednoskrzydłowych lewych (L) lub prawych (P)  
z naświetlami i funkcją „break-out”, w tym stosowanych na 

drogach ewakuacyjnych 

umożliwia rozwieranie 
(wyłamywanie)  

skrzydeł i naświetli 
bocznych  

w funkcji ewakuacyjnej 
„break-out” 

44.  EMSL-2-PBS-E + naświetla 
do drzwi dwuskrzydłowych z naświetlami  

i funkcją „break-out” , w tym stosowanych na drogach 
ewakuacyjnych 

45.  EMSL-T-1-PBS-E (L, P)  
+ naświetla 

do drzwi teleskopowych dwuskrzydłowych  
lewych (L) lub prawych (P) z naświetlami  

i funkcją „break-out”, w tym stosowanych na drogach 
ewakuacyjnych 

46.  EMSL-T-2-PBS-E  
+ naświetla 

do drzwi teleskopowych czteroskrzydłowych  
z naświetlami i funkcją „break-out”, w tym stosowanych na 

drogach ewakuacyjnych 
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c.d. tablicy 1 

Poz. Oznaczenie Przeznaczenie Opis 

1 2 3 4 

47.  EMX-1-PBS-E (L, P)  
+ naświetla 

do drzwi jednoskrzydłowych lewych (L)  
lub prawych (P) z funkcją „break-out”, w tym stosowanych 

na drogach ewakuacyjnych 

umożliwia rozwieranie 
(wyłamywanie)  

skrzydeł i naświetli 
bocznych  

w funkcji ewakuacyjnej 
„break-out” 

48.  EMX-2-PBS-E  
+ naświetla 

do drzwi dwuskrzydłowych z funkcją „break-out”, w tym 
stosowanych na drogach ewakuacyjnych 

49.  EMSL-1-2M (L, P) do drzwi jednoskrzydłowych lewych (L) lub prawych (P) 

umożliwiają 
automatyczne otwieranie 
drzwi po zaniku napięcia 

lub awarii pierwszego 
silnika 

50.  EMSL-2-2M 
do drzwi dwuskrzydłowych,  

w tym stosowanych na drogach ewakuacyjnych 

51.  EMSL-T-1-2M (L, P) do drzwi teleskopowych dwuskrzydłowych  
lewych (L) lub prawych (P) 

52.  EMSL-T-2-2M do drzwi teleskopowych czteroskrzydłowych 

53.  EMSL-1-2M-E (L, P) 
do drzwi jednoskrzydłowych lewych (L) lub prawych (P),  

w tym stosowanych na drogach ewakuacyjnych 

umożliwiają 
automatyczne otwieranie 
drzwi po zaniku napięcia 

lub awarii pierwszego 
silnika 

54.  EMSL-2-2M-E do drzwi dwuskrzydłowych, w tym stosowanych na 
drogach ewakuacyjnych 

55.  EMSL-T-1-2M-E (L, P) 
do drzwi teleskopowych dwuskrzydłowych 

lewych (L) lub prawych (P), w tym stosowanych na 
drogach ewakuacyjnych 

56.  EMSL-T-2-2M-E 
do drzwi teleskopowych czteroskrzydłowych, w tym 

stosowanych na drogach ewakuacyjnych 

57.  EVO LT-1 (L, P) do drzwi jednoskrzydłowych lewych (L) 
lub prawych (P) 

mogą być wyposażone  
w baterie akumulatorów z 
kontrolerem ładowania do 

automatycznego 
otwierania drzwi po 

zaniku napięcia 

58.  EVO LT-2  do drzwi dwuskrzydłowych 

59.  EVO SD-1 (L, P) do drzwi jednoskrzydłowych lewych (L) 
lub prawych (P) 

60.  EVO SD-2  do drzwi dwuskrzydłowych 

61.  EVO HD-1 (L, P) do drzwi jednoskrzydłowych lewych (L) 
lub prawych (P) 

62.  EVO HD-2  do drzwi dwuskrzydłowych 

63.  EVO SD-1-T1 (L, P) do drzwi teleskopowych dwuskrzydłowych 
lewych (L) lub prawych (P) 

64.  EVO SD-2-T2 do drzwi teleskopowych czteroskrzydłowych 

65.  EVO HD-1-T1 (L, P) do drzwi teleskopowych dwuskrzydłowych 
lewych (L) lub prawych (P) 

66.  EVO HD-2-T2 do drzwi teleskopowych czteroskrzydłowych 

67.  EVO LT-1-E (L, P) 
do drzwi jednoskrzydłowych lewych (L) 

lub prawych (P), w tym stosowanych na drogach 
ewakuacyjnych 

wyposażone  
w baterie akumulatorów z 
kontrolerem ładowania do 

automatycznego 
otwierania drzwi po 

zaniku napięcia 

68.  EVO LT-2-E  do drzwi dwuskrzydłowych, w tym stosowanych na 
drogach ewakuacyjnych 

69.  EVO SD-1-E (L, P) 
do drzwi jednoskrzydłowych lewych (L) 

lub prawych (P), w tym stosowanych na drogach 
ewakuacyjnych 
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c.d. tablicy 1 

Poz. Oznaczenie Przeznaczenie Opis 

1 2 3 4 

70.  EVO SD-2-E  
do drzwi dwuskrzydłowych, w tym stosowanych na 

drogach ewakuacyjnych 

wyposażone  
w baterie 

akumulatorów z 
kontrolerem 
ładowania do 

automatycznego 
otwierania drzwi po 

zaniku napięcia 

71.  EVO HD-1-E (L, P) 
do drzwi jednoskrzydłowych lewych (L) 

lub prawych (P), w tym stosowanych na drogach 
ewakuacyjnych 

72.  EVO HD-2-E  
do drzwi dwuskrzydłowych, w tym stosowanych na 

drogach ewakuacyjnych 

73.  EVO SD-1-T1-E (L, P) 
do drzwi teleskopowych dwuskrzydłowych 

lewych (L) lub prawych (P), w tym stosowanych na 
drogach ewakuacyjnych 

74.  EVO SD-2-T2-E 
do drzwi teleskopowych czteroskrzydłowych,  

w tym stosowanych na drogach ewakuacyjnych 

75.  EVO HD-1-T1-E (L, P) 
do drzwi teleskopowych dwuskrzydłowych 

lewych (L) lub prawych (P), w tym stosowanych na 
drogach ewakuacyjnych 

76.  EVO HD-2-T2-E 
do drzwi teleskopowych czteroskrzydłowych,  

w tym stosowanych na drogach ewakuacyjnych 

77.  EVO LT-1-PBS (L, P) do drzwi jednoskrzydłowych lewych (L) 
lub prawych (P) z funkcją „break-out” 

umożliwia rozwieranie 
(wyłamywanie)  

skrzydeł 
w funkcji „break-out” 

78.  EVO LT-2-PBS  do drzwi dwuskrzydłowych z funkcją  
„break-out” 

79.  EVO SD-1-PBS (L, P) 
do drzwi jednoskrzydłowych lewych (L) 

lub prawych (P) z funkcją  
„break-out” 

80.  EVO SD-2-PBS  
do drzwi dwuskrzydłowych z funkcją  

„break-out” 

81.  EVO HD-2-PBS  
do drzwi dwuskrzydłowych z funkcją  

„break-out” 

82.  EVO HD-1-PBS (L, P) 
do drzwi jednoskrzydłowych lewych (L) 
lub prawych (P) z funkcją „break-out” 

83.  EVO LT-1-PBS-E (L, P) 
do drzwi jednoskrzydłowych lewych (L) 

lub prawych (P), w tym stosowanych na drogach 
ewakuacyjnych z funkcją „break-out” 

umożliwia rozwieranie 
(wyłamywanie)  

skrzydeł 
w funkcji 

ewakuacyjnej  
„break-out” 

84.  EVO LT-2-PBS-E  
do drzwi dwuskrzydłowych, w tym stosowanych na 

drogach ewakuacyjnych z funkcją  
„break-out” 

85.  EVO SD-1-PBS-E (L, P) 

do drzwi jednoskrzydłowych lewych (L) 
lub prawych (P), w tym stosowanych na drogach 

ewakuacyjnych z funkcją  
„break-out” 

86.  EVO SD-2-PBS-E  
do drzwi dwuskrzydłowych, w tym stosowanych na 

drogach ewakuacyjnych z funkcją „break-out” 

87.  EVO HD-1-PBS-E (L, P) 

do drzwi jednoskrzydłowych lewych (L) 
lub prawych (P), w tym stosowanych na drogach 

ewakuacyjnych z funkcją  
„break-out” 

88.  EVO HD-2-PBS-E  
do drzwi dwuskrzydłowych, w tym stosowanych na 

drogach ewakuacyjnych z funkcją „break-out” 
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Asortyment drzwi przesuwnych EMPS  
z napędem EscoMatic EMSL lub EscoMatic EMX 

 

 

Tablica 2 

Poz. Oznaczenie Charakterystyka Opis 

1 2 3 4 

1. EMPS-1 (L, P) drzwi przesuwne jednoskrzydłowe  
lewe (L) lub prawe (P) 

mogą być 
wyposażone w 

naświetla 

2. EMPS-2 drzwi przesuwne dwuskrzydłowe 

3. EMPS-T-2 (L, P) drzwi teleskopowe dwuskrzydłowe przesuwne 
w lewo (L) lub prawo (P) 

4. EMPS-T-4 drzwi teleskopowe czteroskrzydłowe 
rozsuwane w dwie strony 

5. EMPS-1-PBS (L, P) drzwi przesuwne jednoskrzydłowe  
lewe (L) lub prawe (P) wyposażone  

w system 
ewakuacyjnego 

rozwierania 
(wyłamywania) 

skrzydeł - funkcję 
„break-out”,  
mogą być 

wyposażone w 
naświetla 

6. EMPS-2-PBS drzwi przesuwne dwuskrzydłowe 

7. EMPS-T-2-PBS-T (L, P) drzwi teleskopowe dwuskrzydłowe przesuwne 
w lewo (L) lub prawo (P) 

8. EMPS-T-4-PBS-T drzwi teleskopowe czteroskrzydłowe 
rozsuwane w dwie strony 
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Podstawowe dane techniczne napędów EscoMatic EMSL i EscoMatic EMX 

 

Tablica 3 

Poz. Parametr Opis 

1 2 3 

1. Napięcie sieci zasilającej 230 V, 50/60 Hz 

2. Napięcie zasilania urządzeń zewnętrznych 24 V 

3. Silnik 40 Vdc z enkoderem 

4. Maksymalna moc 250 W 

5. 

Szerokość otwarcia:  
 drzwi jednoskrzydłowych z napędem EMSL-1 
 drzwi dwuskrzydłowych z napędem EMSL-2 
 drzwi teleskopowe z napędem EMSL-T-1 
 drzwi teleskopowe z napędem EMSL-T-2 
 drzwi jednoskrzydłowe z napędem EMX-1  
 drzwi dwuskrzydłowe z napędem EMX-2 

600 ÷ 2000 mm 
900 ÷ 2400 mm 
1000 ÷ 2800 mm 
1600 ÷ 3600 mm 
900 ÷ 3000 mm 
900 ÷ 3000 mm 

6. Zalecana wysokość w świetle 2100 ÷ 2500 mm 

7. 

Maksymalna masa skrzydeł drzwiowych : 
 EMSL-1 
 EMSL-2 
 EMSL-T-1 
 EMSL-T-2 
 EMX-1 
 EMX-2 

 
1 x 250 kg  

2 x 180 kg 
2 x 120 kg 
4 x 100 kg 
1 x 150 kg 
2 x 125 kg 

8. 

Wymiary (łącznie z pokrywą obudowy): 
 EMSL (wysokość x głębokość) 
 EMSL-T (wysokość x głębokość) 
 EMX (wysokość x głębokość) 

 
145 x 147 mm 
145 x 207 mm 

126 lub 145 x 145 mm 

9. Długości napędów  max. 6500 mm 

10. Prędkość otwierania i zamykania (jednego skrzydła)  Regulowana do 0,7 m/s 

11. Czas utrzymania pełnego otwarcia ≤ 60 s 

12. Stopień ochrony IP 22 

13. Temperatura pracy od -15 C do +50 C 
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Podstawowe dane techniczne napędów EscoMatic EVO 

Tablica 4 

Poz. Nazwa parametru napędy EscoMatic EVO 

1 2 3 

1.  Napięcie sieci zasilającej 150/230 V, 50-60Hz  
2.  Napięcie zasilania urządzeń zewnętrznych   13 V 
3.  Silnik 40 Vdc z enkoderem 

4.  Maksymalna moc  100 W (EscoMatic EVO S, EVO LT) 
150 W (EscoMatic EVO HD) 

5.  

Szerokość otwarcia: 
– EVO LT-1  
– EVO LT-2 
– EVO SD-1  
– EVO SD-2  
– EVO HD-1 
– EVO HD-2  
– EVO SD-1-T1 
– EVO SD-2-T2  
– EVO HD-1-T1  
– EVO HD-2-T2 

 
700 ÷ 3000 mm 
900 ÷ 3000 mm 
700 ÷ 3000 mm 
900 ÷ 3000 mm 
700 ÷ 3000 mm 
900 ÷ 3000 mm 
800 ÷ 4000 mm 

1600 ÷ 4000 mm 
800 ÷ 4000 mm 

1600 ÷ 4000 mm 

6.  

Maksymalna masa skrzydeł drzwiowych: 
– EVO LT-1  
– EVO LT-2 
– EVO SD-1  
– EVO SD-2  
– EVO HD-1 
– EVO HD-2  
– EVO SD-1-T1 
– EVO SD-2-T2  
– EVO HD-1-T1  
– EVO HD-2-T2 

 
90 kg 

2 x 75 kg 
130 kg 

2 x 90 kg 
200 kg 

2 x 150 kg 
2 x 100 kg 
4 x 50 kg 

2 x 150 kg 
4 x 75 kg 

7.  

Wymiary (łącznie z pokrywą obudowy): 
 EVO LT-1, EVO LT-2, EVO SD-1, EVO SD-2, 

EVO HD-1, EVO HD-2, (wysokość x głębokość)
 EVO SD-1-T1, EVO SD-2-T2,  

EVO HD-1-T1, EVO HD-2-T2  
(wysokość x głębokość) 

120 x 150 mm 
 

120 x 210 mm 

8.  Długości napędów max. 6500 mm 

9.  Prędkość otwierania przypadająca na skrzydło  ≤ 0,7 m/s 
10.  Prędkość zamykania przypadająca na skrzydło ≤ 0,6 m/s 
11.  Czas utrzymania pełnego otwarcia ≤ 20 s 
12.  Stopień ochrony IP 22 
13.  Temperatura pracy od -15 C do +50 C 
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Wymiary drzwi przesuwnych (przesuwanych liniowo) EMPS 

Tablica 5 

Poz. Rodzaj wymiaru Oznaczenie *) 

Wymiar, mm 

min max 

1 2 3 4 5 

1.  Wysokość w świetle przejścia HOH 2000 3000 

2.  Szerokość w świetle przejścia SOW 600 3000 

3.  Wysokość całkowita Hc 2000 4500 

4.  Szerokość całkowita SC 650 6300 

 *) oznaczenie wg rys. 12 

 

Wymiary drzwi przesuwnych (przesuwanych teleskopowo)  EMPS-T 

Tablica 6 

Poz. Rodzaj wymiaru Oznaczenie *) 

Wymiar, mm 

min max 

1 2 3 4 5 

1.  Wysokość w świetle przejścia HOH 2000 3000 

2.  Szerokość w świetle przejścia SOW 1000 3600 

3.  Wysokość całkowita Hc 2000 4500 

4.  Szerokość całkowita SC 1050 6000 

 *) oznaczenie wg rys. 12 
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