
Napędy do drzwi przesuwnych escomatic – dodatkowe korzyści



DODATKOWE KORZYŚCI

NAPRAWDĘ INNOWACYJNA AUTOMATYKA.
WIELE KORZYŚCI TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH.

Ta prezentacja przedstawi kluczowe cechy i możliwości techniczne 
naszych innowacyjnych napędów do drzwi



DODATKOWE KORZYŚCI

Dane techniczne

Hyperspeed1.

Test trwałościowy potwierdzony przez TUV (2 000 000 cykli 
oraz badania w ITB (1 000 000 cykli) przy średnim dziennym 
obciążeniu 4000 cykli

2.

  Specyfikacja techniczna escomatic evo BSL

MODEL evo BSL skrzydłowy2 

Zasilanie 230V~ 50Hz +/- 10%, 115V~ 60 Hz +/- 10% 

Maks pobór mocy 100 W

Pobór mocy w trybie czuwania 6W

Maksymalny ciężar skrzydeł Max.  Kg/70 skrzydło Max. 0 Kg/10 skrzydło

Silnik bezszczotkowy 24Vdc z wbudowanym enkoderem

Prędkość otwierania drzwi Max. 0 cm/s ( )8 dla 1 skrzydła

Prędkość zamykania drzwi Max. 60 cm/s ( )dla 1 skrzydła

Czas pauzy drzwi otwartych 0  30 sedo kund

Zakres temperatur pracy -15°C ÷ +50°C

Klasa IP IP22

Poziom emisji hałasu LpA  70dB (A)≤
Zasilanie urządzeń zewnętrznych 24 Vdc

Wymiar W S (  x ) 100 x 135 mm

Długość belki max 6,500 mm

Intensywność pracy ciągła

evo BSL 1 skrzydłowy 

  Specyfikacja techniczna escomatic evo SL

MODEL evo SL skrzydłowy2 

Zasilanie 230V~ 50Hz +/- 10%, 115V~ 60 Hz +/- 10% 

Maks pobór mocy 100 W

Pobór mocy w trybie czuwania 6W

Maksymalny ciężar skrzydeł Max.  Kg/120 skrzydło Max. 1 0 Kg/4 skrzydło

Silnik bezszczotkowy 24Vdc z wbudowanym enkoderem

Prędkość otwierania drzwi Max. 0 cm/s ( )8 dla 1 skrzydła

Prędkość zamykania drzwi Max. 60 cm/s ( )dla 1 skrzydła

Czas pauzy drzwi otwartych 0  30 sedo kund

Zakres temperatur pracy -15°C ÷ +50°C

Klasa IP IP22

Poziom emisji hałasu LpA  70dB (A)≤
Zasilanie urządzeń zewnętrznych 24 Vdc

Wymiar W S (  x ) 100 x 135 mm

Długość belki max 6,500 mm

Intensywność pracy ciągła

evo SL 1 skrzydłowy 

  Specyfikacja techniczna escomatic evo SD+

MODEL evo SD+ skrzydłowy2 

Zasilanie 230V~ 50Hz +/- 10%, 115V~ 60 Hz +/- 10% 

Maks pobór mocy 100 W

Pobór mocy w trybie czuwania 6W

Maksymalny ciężar skrzydeł Max.  Kg/150 skrzydło Max. 0 Kg/20 skrzydło

Silnik bezszczotkowy 24Vdc z wbudowanym enkoderem

Prędkość otwierania drzwi Max. 0 cm/s ( )10 dla 1 skrzydła

Prędkość zamykania drzwi Max. 60 cm/s ( )dla 1 skrzydła

Czas pauzy drzwi otwartych 0  30 sedo kund

Zakres temperatur pracy -15°C ÷ +50°C

Klasa IP IP22

Poziom emisji hałasu LpA  70dB (A)≤
Zasilanie urządzeń zewnętrznych 24 Vdc

Wymiar W S (  x ) 1 0 x 1  mm2 50

Długość belki max 6,500 mm

Intensywność pracy ciągła

evo SD+ 1 skrzydłowy 

1.

1.1.

2.

2.2.



DODATKOWE KORZYŚCI

ET-LOGIC-B

Przyjrzyjmy się. Płyta sterująca.



DODATKOWE KORZYŚCI

Schemat 
połączeń 
elektrycznych

Przyjrzyjmy się. Płyta sterująca.



DODATKOWE KORZYŚCI
Przyjrzyjmy się. Płyta sterująca diagnostyka wejść.

• Czujniki bezpieczeństwa przy zamykaniu E.C.1 / E.C.2
• Czujniki bezpieczeństwa przy otwieraniu E.O.1 / E.O.2
• Radar wewnętrzny
• Radar zewnętrzny
• Start (N.O. styk dla aktywacji)
• Start (N.O./N.C. styk dla otwarcia)
• STOP / Śluza
• AUX1   
• AUX2 
• ODBIORNIK RADIOWY EN/RF1  
• FOTOKOMÓRKA PRJ38

LOCK1
Możliwość podłączenia mikrostyku lub innego 
urządzenia na module elektrozamka.
Wyjście na module przekaźnikowym UR24E w 
tym wypadku pokazuje status elektrozamka.

NOWOŚĆ



DODATKOWE KORZYŚCI
Przyjrzyjmy się. Panel sterujący.

Manipulator elektroniczny ET-DSEL

ET-DSEL – symbol manipulatora

NOWOŚĆ Nowa wersja klasycznego programatora cyfrowego 
esco, który umożliwia konfigurację nowej automatyki 
serii SL, SD+, Next oraz Neo.
Dodaje nowe funkcje w porównaniu do wersji N-DSEL



DODATKOWE KORZYŚCI
Przyjrzyjmy się. Panel sterujący.

Manipulator elektroniczny T-NFC

NEW

• Wykorzystuje technologię przycisków dotykowych i jest 
wyposażony w nowy wyświetlacz o wysokim kontraście.

• Może być również używany do programowania jak i 
codziennej obsługi drzwi przez użytkownika

• Podczas instalacji może być użyty do konfiguracji, 
regulacji funkcji i parametrów. Posiada taką samą 
funkcjonalność jak programator cyfrowy ET-DSEL.

• Plusem jest możliwość programowania drzwi za pomocą 
smartfona przy pomocy aplikacji esco Tools, dzięki 
zintegrowanej technologii NFC.



DODATKOWE KORZYŚCI

Manipulator elektroniczny T-NFC
Elegancki, mały oraz prosty w instalacji.

Dostarczany ze specjalnym przewodem (długość 3,5 metra) ze zintegrowanym złączem po obu 
stronach do szybkiego podłączenia do płytki manipulatora i jednostki sterującej ET-LOGIC-B.

3,5 m

Przyjrzyjmy się. Panel sterujący.



DODATKOWE KORZYŚCI
Przyjrzyjmy się. Programowanie.

Pełna nauka - obowiązkowa operacja dla pierwszej instalacji automatyki, w której 
wybierane są wszystkie wymagane funkcje (typ automatyki, elektrozamek, 
czujniki, konfiguracja wejść otwórz i zatrzymaj, zastosowany panel sterujący).

ET
-D

SE
L

T-
N

FC

pełna

pełna

Możemy wybrać dwie metody programowania: częściową oraz pełną.

Nauka częściowa, powtarza zapamiętywanie drogi otwierania bez 
zmiany wcześniej ustawionych funkcji.



DODATKOWE KORZYŚCI
Przyjrzyjmy się. Programowanie.

NEW Przed rozpoczęciem nauki drzwi należy zamknąć

Automatyka sama rozpozna właściwy kierunek otwierania 
drzwi

1.

2.



DODATKOWE KORZYŚCI
Przyjrzyjmy się. Funkcje i regulacje w menu.

W menu „Funkcje i parametry” nowych 

programatorów cyfrowych zwiększono 

liczbę stref funkcyjnych i parametrów w 

porównaniu z poprzednim modelem N-
DSEL w celu zaimplementowania dalszych 

funkcji w nowych urządzeniach esco.

n°80  
Funkcji

n°50  
Parametrów



DODATKOWE KORZYŚCI
Przyjrzyjmy się. Filozofia Plug and Play.

Opcja PLUG and PLAY pozwala skonfigurować żądane funkcje i parametry 
drzwi automatycznych bezpośrednio w fabryce, przed wysłaniem 
automatyki na miejsce montażu.

Po zainstalowaniu automatyki na miejscu należy przeprowadzić wstępną konfigurację:
naciskając przycisk PS1 na elektronicznej jednostce sterującej, rozpoczyna się cykl 
konfiguracji początkowej, lub alternatywnie wybieramy opcję „USTAWIENIA POCZĄTKOWE” 
w menu ogólnym manipulatora  i wybieramy opcję „UPROSZCZONE”.

Po skonfigurowaniu drzwi będą działać zgodnie z ustawionymi funkcjami.

1. Wybór żądanych funkcji
2. Wejście do sekcji „SERWIS” programatora cyfrowego
3. Wybierz strzałką opcję „PLUG and PLAY” i naciśnij przycisk F1 (OK).
4. Odłącz zasilanie automatyki.



DODATKOWE KORZYŚCI
Przyjrzyjmy się. Procedura nauki.

Po podłączeniu do automatyki, 
programator cyfrowy automatycznie 
rozpozna jednostkę sterującą bez 
konieczności wchodzenia do sekcji 
RS485 ogólnego menu 
programowania.



DODATKOWE KORZYŚCI
Przyjrzyjmy się. Wybór trybu pracy.

NOWOŚĆ

W sekcji „Opcje manipulatora” 
można wybrać, które tryby pracy 
mają być wyświetlane na 
wyświetlaczu manipulatora 
cyfrowego, tak aby użytkownik 
końcowy mógł przewijać i wybierać 
tylko te, których chce użyć, bez 
wyświetlania wszystkich 
pozostałych na ekranie.

ET-DSEL



DODATKOWE KORZYŚCI
Przyjrzyjmy się. Opcje manipulatora T-NFC.

Przesuń aby odblokować
Prostsze menu dla użytkownika końcowego

W sekcji „Opcje manipulatora” można wybrać, które funkcje mają 
być wyświetlane na wyświetlaczu programatora cyfrowego, 
umożliwiając użytkownikowi końcowemu przewijanie w dół i 
wybieranie ustawień, których chce użyć, bez pokazywania 
wszystkich innych ustawień na ekranie.



DODATKOWE KORZYŚCI
Przyjrzyjmy się. Opcje manipulatora T-NFC.

Aby uniemożliwić osobom niepowołanym dostęp do ustawień 
trybu pracy drzwi, użytkownik może:

- aktywować hasło (tak jak w przypadku programatora ET-
DSEL),
lub
Skorzystać z nowego i praktycznego odblokowywania 
przesuwnego, które polega na przesuwaniu palcem od lewej do 
prawej po dotykowym panelu A - SET - B.



DODATKOWE KORZYŚCI
Przyjrzyjmy się. Funkcja czuwania.

ET-DSEL

T-NFC

Tryb zamknięcia 
nocnego

Awaria zasilania Automatyka 
przechodzi w tryb 

czuwania w ciągu 30 
sekund

OFF

BLOKADA NOCNA
Funkcja ta zmniejsza zużycie energii w tym trybie przez akumulator awaryjny, zapobiegając jego 
szybkiemu rozładowaniu podczas awarii zasilania.



DODATKOWE KORZYŚCI
Przyjrzyjmy się. Funkcja czuwania.

Aby włączyć tryb czuwania należy ustawić funkcję F10 = ON
na programatorze cyfrowym ET-DSEL lub T-NFC.

W przypadku awarii 
zasilania, gdy drzwi są 
zamknięte w trybie blokady 
nocnej, funkcja czuwania 
automatycznie wyłącza płytę 
sterującą.

Wejście wybudzające Wake Up (zaciski 
28-29) płyty sterującej napędów do drzwi 
evo jest przeznaczone do podłączenia 
urządzenia otwierającego (aktywator z 
kluczem, identyfikator,…).

ON

Aktywacja komendy WAKE UP 
ponownie uruchamia elektroniczną 
płytę sterującą napedu i rozpoczyna 
manewr otwierania drzwi.



DODATKOWE KORZYŚCI
Przyjrzyjmy się. Niski poziom naładowania akumulatora.

Praca w przypadku braku zasilania ze wskazaniem niskiego 
poziomu baterii

Ustawienia domyślne

Drzwi działają normalnie aż do 
całkowitego rozładowania 
baterii

Ustawienie 2
(F09=WŁ)

W ostatnim cyklu 
drzwi otwierają się i 
pozostają otwarte 
(funkcja 
bezpieczeństwa).

Ustawienie 3
(F56=WŁ)

W ostatnim cyklu drzwi 
zamykają się i pozostają 
zamknięte (względy 
bezpieczeństwa).

NOWOŚĆ



DODATKOWE KORZYŚCI
Przyjrzyjmy się. Funkcja Step by Step.

Kontrolowana praca drzwi bez automatycznego zamykania.

Tryb 1 (F30=WŁ):
otwieranie i zamykanie drzwi za pomocą 
jednego wejścia sterującego (START).

Pierwszy impuls otwiera drzwi,
Drugi impuls je blokuje, trzeci zamyka.

Tryb 2 (F32=WŁ):
otwieranie i zamykanie drzwi z dwóch 
oddzielnych wejść poleceń

Wejście START otwierające drzwi.
Wejście AUX2 zamykające drzwi.

NOWOŚĆ



DODATKOWE KORZYŚCI
Przyjrzyjmy się. Funkcja Dead man.

przytrzymaj, aby uruchomić sterowanie.

Ustawienie F31=WŁ

Wejście START steruje otwarciem drzwi z 
zachowaniem działania, po cofnięciu 
komendy drzwi zatrzymuje się.

Wejście AUX2 steruje zamknięciem 
przejścia z zachowaniem działania, po 
cofnięciu komendy przejście zatrzymuje 
się.

Dynamiczna funkcja szerokości otwarcia 
zimowego

Regulacja częściowego otwarcia 
potencjometrem P03 jest realizowana jako 
procent szerokości przejścia.

Funkcja F34=ON Częściowe dynamiczne 
otwieranie zimą.
Jeśli w tym samym czasie uruchomione 
zostaną zarówno radary wewnętrzne, jak i 
zewnętrzne, drzwi całkowicie się otwierają.



DODATKOWE KORZYŚCI
Przyjrzyjmy się. Moduły dodatkowe.

Moduł przekaźnikowy UR24E dla wyjść sygnałowych

Moduł UR24 jest opcjonalną płytką interfejsu wyposażoną w przekaźnik 
(styk czysty C-NO-NC), przeznaczoną do podłączenia do złącz wyjściowych 
OUT1 i OUT2 elektronicznej płyty sterującej ET-LOGIC-B. MAKS. 
WYDAJNOŚĆ STYKU PRZEKAŹNIKA = 1A - 24Vdc; 0,5A - 120Vac

W napędach można zainstalować dwa moduły UR24E, jeden na 
wyjściu OUT1, a drugi na wyjściu OUT2.

Dla każdego wyjścia żądaną funkcję można wybrać z poziomu 
programatora cyfrowego za pomocą funkcji wielokrotnego wyboru 
dostępnego dla opcji F41m (dla wyjścia OUT1) i funkcji F45m (dla 
wyjścia OUT2).



DODATKOWE KORZYŚCI
Przyjrzyjmy się. Moduły dodatkowe.

Możliwość wyboru opcji wielokrotnej do funkcji F41m i F45m dla modułu przekaźnika UR24E

A = ZABLOKUJ
Wyjście jest aktywne, gdy styk na wejściu LOCK 1 jest 
zwarty.

B = GONG
Wyjście jest aktywne przez 2 sekundy po przejściu przez 
drzwi automatyczne

C = KURTYNA POWIETRZNA
Polecenie kurtyna powietrznej. Wyjście jest aktywne, gdy 
drzwi są w ruchu lub otwierają się.

D = STAN BATERII
Aktywacja wskazuje stan awarii baterii

E = STAN DRZWI
Sygnalizacja stanu drzwi automatycznych.

F = ALARM OSTRZEŻENIE
Wyjście aktywuje się na 2 sekundy, jeśli w programie 
roboczym NIGHT LOCK wejście radaru aktywującego lub 
czujnika bezpieczeństwa na zamykania aktywuje się, 
podczas gdy drzwi są zamknięte.

G = KONSERWACJA OSTRZEŻENIE
Wyjście jest aktywne, gdy zostanie osiągnięta liczba cykli 
wymaganych przez plan zaplanowanej konserwacji, 
ustawiony parametrem P48



DODATKOWE KORZYŚCI
Przyjrzyjmy się. Dane techniczne.

Tabela zużycia energii 

Typ urządzenia Technologia Ciężar drzwi Światło przejścia Tryb czuwania Zużycie dla1500 dziennych cykli otwarcia / zamknięcia

evo SL bezszczotkowa 2 x 120 Kg 2400 mm 6 W 0,26 kWh / dziennie 95,8  kWh / rocznie

evo SD+ bezszczotkowa 2 x 150 Kg 2400 mm 6 W 0,325 kWh / dziennie 118,6 kWh / rocznie

Porównanie zużycia energii w stosunku do wyrobów konkurencyjnych

konkurent 1
tradycyjna / 
SZCZOTKI

2 x 50 Kg 1400 mm 32 W 0,84 kWh / dziennie 306,6 kWh / rocznie

konkurent 2 bezszczotkowa 2 x 50 Kg 1400 mm 8 W 0,39 kWh / dziennie 142,3 kWh / rocznie

evo SL bezszczotkowa 2 x 50 Kg 1400 mm 6 W 0,205 kWh / dziennie 74,8 kWh / rocznie



Dane kontaktowe i zakres produktowy

26

esco Polska Sp. z o.o.

 ul. Rzeczna  10 ·  03-797 Warszawa
tel: 022 679 25 22     fax: 022 678 56 67

e-mail: esco@esco.com.pl
·

www.esco.com.pl

Ponadto w naszej ofercie:

 kompletna oferta okuć i akcesoriów do ślusarki aluminiowej i stalowej

 maszyny i oprzyrządowanie do produkcji ślusarki aluminiowej i stalowej

•
•

•
•

•
•

•
•

 rozwiązania do wentylacji pomieszczeń i ogrodów zimowych

 systemy ścian żaluzjowych i osłon przeciwsłonecznych

 systemy napowietrzania

 automatyka do otwierania drzwi i okien

 systemy oddymiania 

 systemy kontroli dostępu

Szczegółowe informacje techniczno - handlowe uzyskają Państwo 
od naszych przedstawicieli handlowych lub w siedzibie firmy.


