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Технічні характеристики 

ГЕРМЕТИЧНІ ДВЕРІ

VISIO Р50 + МК40
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1 - ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

 

 

2-стулкові двері 1-стулкові двері

правосторонні

1-стулкові двері

лівосторонні

Одно- , або двостулкові розсувні двері, що відкриваються автоматично, звільняючи широкий чистий прохід при відкриван-
ні, та забезпечуючи високу герметизацію при закриванні.

Герметичні двері VISIO були спеціально розроблені для забезпечення високого рівня герметизації чистих приміщень, 
завдяки своїй запатентованій системі ущільнення та притискання полотна вдверей з рамою.

Окрім цього, завдяки своїй ексклюзивній пружинній системі двері можуть бути легко, швидко та без додаткових засобів 
відкриті у разі збою подачі електроживлення.

Враховуючи високу продуктивність дверей VISIO в різних версіях виконання: LD, MD, або HD вони ідеально підходять для 
важких дверей радіологічних приміщень, наприклад, рентген кабінетів, з вагою до 200 кг.

Герметичні двері manusa на базі приводу VISIO - це неймовірно плавний рух та висока надійність, засновані на асинхрон-
них безредукторних двигунах примого приводу, що управляються за допомогою інверторної технології та з незалежним 
регулюванням швидкості руху та потужності.

Герметичні двері VISIO були розроблені для пріоритетного досягнення:
- високого ступеня інтеграції в більшість архітектурних рішень та найменшого візуального впливу на приміщення;
- простого та швидкого монтажу;
- більшої функціональності, з новим елегантним дизайном та інтуїтивно зрозумілим керуванням через SMART

програматор.

Для підвищення функціональних якостей, ми наділили герметичні двері VISIO додатковими можливостями:
- система Push&Go («Натисни і Йди») для ручної активації дверей;
- підключення системи пожежної охорони та аварійного відкривання;
- вбудовані сигнальні пристрої.

В додаток до всього, герметичні двері VISIO мають унікальну можливість до віддаленного керування за допомогою 
програмного забезпечення MANULINK та нового комунікаційного інтерфейсу Openlink, які дозволяють об’єднати у мережу 
всі Ваші двері manusa для автономного віддаленого керування їх роботою.

Автоматичний оператор VISIO, разом з полотном дверей Р50 та спеціальною герметичною рамою МК40 створюють 
унікальний на ринку продукт - високопродуктивні герметичні двері manusa, які також доступні і в версії з заскленим 
полотном дверей Н45.
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4 - ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ 

 

 1 - стулкові 2 - стулкові

Герметичні двері VISIO LD До 1 x 90 кг  До 2 x 65 кг  

Герметичні двері VISIO MD Від 1 x 90 кг до 1 x 150 кг  Від 2 x 65 кг до 2 x 90 кг  

Герметичні двері VISIO HD Від 1 x 150 кг до 1 x 200 кг  Від 2 x 90 кг до 2 x 150 кг  

Несуча балка Моторна група Рампи рупа РампиРам   Каретки  

Кришка 

2 - ОБРОБКА ПОВЕРХНІ

3 - ВЕРСІЇ

Кришка автоматичної системи виготовлена з алюмінію з наступною  можливою обробкою:

Анодування.

Анодування складається з захисного алюмінієвого покриття, який наноситься в ході електролітичного процесу. Мінімальна 

товщина покриття 15 мікрон.

Форбування.

Це створює захисне покриття полімерною фарбою. Мінімальна товщина покриття 60 мікрон. Доступна повна кольорова 

палітра системи RAL.

Ми пропонуємо три версії виконання герметичних дверей VISIO в залежності від маси полотна дверей:

Оператор герметичних дверей складається з таких основних компонентів:
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5 - ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

6 - БЕЗПЕКА

Герметичні двері VISIO від manusa пропонують унікальні динамічні та герметичні якості на ринку.

Герметичні двері VISIO від manusa наділені новими технологічними особливостями:

• Стандартно, оператор VISIO виконує електростатичне 

розрядження полотна дверей в кінцевих положеннях. В 

якості опції, доступний постійний ланцюг електростатичної 

розрядки.

• У випадку пожежі, для забезпе-

чення вільного проходу 

система сигналізації може 

самостійно відкрити двері.

Живлення стандарт

Живлення -опція-

Інтентор (ексклюзивно від manusa)

Мотор

Акумулятори резервного живлення

Запобіжник

Температура використання

220-240В 50 Гц ± 6%

100-120В 60 Гц ± 6%

VV-VF

2хАС, трифазні

2 х 12 V DC 700 mAh

4А

-15 / + 50 °С

ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розміри балки

Максимальна довжина балки

Відноста швидкість на 2 стулки

Регулюєма швидкість відкривання на стулку

Максимальна ширина

Мінімальна ширина

Клас повітропроникності

Відносна проникність повітря (при перепаді тиску 15 Ра)

Низьковольтне обладнання

Електромагнітна сумісність

Будівельні матеріали

Машини та механізми

Детектори

Автоматичні пішохідні двері. Безпека використання.

Максимальна висота

Регулюєма швидкість закривання на стулку

Регулюєма сила закривання

Макс. прискорення

Незалежне регулювання швидкості/сили

1800 мм

495 мм

1,0 - 2,0 м/с 

0,5 - 1,0 м/с 

175x220 мм

5900 мм

2400 мм

Максимальна ширина

Мінімальна ширина

Максимальна висота

2660 мм

1070 мм

Клас 6, відповідно до EN 12426

0,23 m3 / m2h

2006/95/ЕС

2004/108/ЕС

89/106/ЕС

2006/42/ЕС

UNE-EN 12978

EN 16005

Заземлення

Підключення до
протипожежної

сигналізації

2400 мм

0,15 - 0,4 м/с

40 - 140 N

2 м/с2

ТАК

МЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РОЗМІРИ 1-СТУЛКОВИХ ДВЕРЕЙ

ПОКАЗНИКИ ГЕРМЕТИЧНОСТІ (Оператор+Полотно дверей+Рама)

ВІДПОВІДНІ ДИРЕКТИВИ ТА СТАНДАРТИ

РОЗМІРИ 2-СТУЛКОВИХ ДВЕРЕЙ
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• Хоча це не вимагається відповідними правилами, ми 

можемо обладнати двері кнопкою аварійної зупинки, і 

двері можеть бути зупинені в будь-який момент руху.

• Конструкція оператора передбачає 

використання датчиків присутності 

в області відкривання дверей.

Суцільне полотно 

дверей Р50

Рама дверей МК40

+
Засклене полотно 

дверей Н45

• Безперервний звуковий сигнал попереджає пішохода, коли 

той знаходиться в області руху дверей під час їх 

відкривання.

• Відкривання дверей уповільнюється, якщо в зоні їх руху 

з’являється перешкода.

– Обмеження сили закривання.

• Електродвигуна мають електронне управління, так що вони не перевищують 

встановлений безпечний рівень сили закривання.

– Виявлення перешкод.

• Реверс дверей під час закривання, якщо стулка зустрічає перешкоду на своєму 

шляху.

• Зупинка руху, якщо стулка зустрічає перешклду під час відкривання.

– Підключення до 3 світлових бар’єрів з самоконтролем

• Появлення перешкоди на лінії фотоелементів не дозволяє дерям закриватися.

Кнопка аварійної зупинки
-опція-

Захист при відкриванні
-опція-

Також варто згадати і про інші характеристики автоматики VISIO для герметичних дверей:

Система автоматичного герметичного приводу VISIO разом з відповідним полотном та рамою утворюють 
ексклюзивну герметичну конструкцію дверей від manusa.

7 - СУМІСНІСТЬ З ПОЛОТНАМИ ДВЕРЕЙ ТА ГЕРМЕТИЧНИМИ РАМАМИ
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HPL панель

Декоративний багатошаровий пластик - сучасний конструктивний матеріал, 

створений під високим тиском зі спеціальних видів паперу, просочених синтетич-

ними термореактивними зв’язуючими смолами. HPL пластик - термостійкий, 

важкозаймистий матеріал, стійкий до механічних впливів, вологи, хімічним 

речовинам. Володіє стійкістю до олій, жирів та мастильних матеріалів, косметич-

них засобів, харчових продуктів, хімічних реагентів.

Стандартні кольори: білий, зелений, блакитний, бежевий.

Нержавіюча сталь

Високоякісна шліфована нержавіюча сталь AISI 304 та AISI 316

Сталь AISI 316 рекомендована для корозійного та сольового середовища .

Комбінація нержавіючої сталі та HPL

Для створення привабливого дизайну.

8 - ПОЛОТНО ДВЕРЕЙ

HPL 4 мм СТАЛЬ 0,8-1,0 мм

СТАЛЬ 0,8-1,0 мм

СТАЛЬ 0,8-1,0 мм

СТАЛЬ 0,8-1,0 мм

ПРЕСОВАНЕ ВОЛОКНО  3 мм

ПРЕСОВАНЕ ВОЛОКНО  3 мм

ПРЕСОВАНЕ ВОЛОКНО  3 мм

ПРЕСОВАНЕ ВОЛОКНО  3 мм

HPL РАДІОЛОГІЯ

HPL

НЕРЖ. СТАЛЬ РАДІОЛОГІЯ

НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ

HPL 4 мм

HPL 3 мм

HPL 3 мм

Pb 1 мм Pb 1 мм

Pb 1 мм
Pb 1 мм

PIR 42 мм PIR 42 мм

PIR 42 ммPIR 42 мм

Полотно дверей Р50 складається з сендвіч панелі та алюмінієвої рами чорного кольору. Серцевина панелі 

виготовлена зі спіненого поліізоцианату (PIR), а зовнішнє покриття доступне в декількох варіантах.

Для радіологічних (напр. рентгенівських) приміщень також доступна версія дверей з інтегрованими свинцевими 

пластинами.

Варіанти зовнішнього виконання полотна дверей:

Конструкція полотна дверей Р50 :
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9 - КОРОБКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основний
профіль (алюміній)

Основний профіль
(алюміній)

Основний профіль
(алюміній)

Покриття рами
(HPL або нерж. сталь)

Рамний профіль
(алюміній або нерж. сталь)

Рамний профіль
(алюміній або нерж. сталь)

Рамний профіль
(алюміній або нерж. сталь)

 

 

 

 

Комбінація матеріалів  

Рамний пр.  Покриття рами Основний пр. 

Алюміній  HPL  Алюміній  

Нерж. Нерж. Алюміній  

Коробка MK40 на стороні дверей B  
 Охоплююча коробка MK40 БЛОКA   

Коробка МК40 спеціально створена для того, щоб гарантувати ідеальне ущільнення герметичних дверей 

незалежно від типу та стану стін. МК40 забезпечує рівну поверхню для найкращого ущільнення між полотном 

дверей на стіною, а також легке прибирання.

Інноваційна система кріплення рами МК40 на защіпках забезпечує ідеальну гладкість по всьому периметру, 

оскільки будь-які поверхневі з’єднання або кріпильні елементи повністю відсутні. У разі вибору охоплюючої 

коробки МК40 БЛОК вона може бути адаптована до будь-якої товщини стіни.

Профілі коробки можуть бути виконані з:

- Анодованого алюмінію, мінімальна товщина покриття 15 мікрон;

- Фарбованого алюмінію, відповідно до RAL. Мінімальна товщина покриття 60 мікрон.

-  Нержавіючої сталі AISI 304 або AISI 316, шліфована поверхня.

Заповнення в разі охоплюючої коробки:

- HPL панель стандартного кольору

-  Нержавіючої сталі AISI 304 або AISI 316, шліфована поверхня.
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10 - УЩІЛЬНЕННЯ

Розсувні герметичні двері manusa VISIO разом з полотном дверей P50 та коробкою МК40 утворюють 

ексклюзивне високоякісне рішення для чистих приміщень, де вимоги герметичності дуже важливі. Завдяки 

продуманій системі ущілюнювачів, розміщених по всьому периметру полотна дверей, передовим технологіям 

оператора VISIO та спаціальній рамі МК40 ми досягли неперевершених показників повітропроникності, 

зазначених в таблиці нижче.

Розсувні герметичні двері manusa VISIO були протестовані на показники повітропроникності за низького 

тиску. Випробування були проведені з надлишковим тиском з боку встановлених дверей.

Двері відкриті

РАМА

ПОЛОТНО

НАПРАВ-

ЛЯЮЧА

Двері закриті

РЕЗУЛЬТАТИ ТЕСТІВ НА ПОВІТРОПРОНИКНІСТЬ відповідно до UNE-EN 12427:2000  

Загальний тиск
Витік повітря

(Vx) 
 Повітропроникність

відносно площі (Va)

Повітропроникність
відносно довжини

ущілюнення
Результат  

Номінальний (Pa) Реальний (Pa) m3 / h  m3 / h * m2  m3 / h * m

-15 -15 4.56 1.36 0.61 

CLASS 4

-20 -19 5.28 1.58 0.71 

-30 -31 6.35 1.90 0.85 

-40 -39 7.13 2.13 0.96 

-50 -49 7.73 2.31 1.04 

-75 -74 9.43 2.82 1.27 

-100 -99 10.68 3.20 1.44 

15 17 0.78 0.23 0.10 

CLASS 6

20 17 0.78 0.23 0.10 

30 26 2.09 0.62 0.28 

40 36 3.43 1.02 0.46 

50 46 4.53 1.35 0.61 

75 71 7.15 2.14 0.96 

100 97 9.71 2.91 1.31 
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11 - АКСЕСУАРИ

АКТИВАТОРИ, КОНТРОЛЬ ВІДКРИВАННЯ СЕЛЕКТОРИ

УПРАВЛІННЯ ТА ЗВ’ЯЗОК РОЗУМНІ ДВЕРІ

БЕЗПЕКА

Розсувні герметичні двері manusa VISIO можуть бути укомплектовані широким асортиментом додаткових 

пристроїв.

– SMART-PROX безконтактний детектор.

Відповідає високим гігієнічним вимогам і 

дозволяє відкривати двері без контакту 

людини з детектором. Дистанція активації 

регулюється.

– SMART селектор.

Зручний багатофункціональний 

селектор-програматор з LCD дисплеєм.  

Дозволяє виконувати локальний контроль 

роботи дверей, необхідне програмування, 

тощо.

– OPTIMA селектор, з опційним дистанційним

керуванням.

– Ланцюг електростатичної розрядки полотна дверей

– Електромеханічний замок з деблокуванням

– Замок захисної кришки оператора

ДЕТЕКТОРИ

– Інфрачервоні сенсори

– Вбудовані інфрачервоні детектори

– Пласкі невиступаючі радари

– Фотоелементи безпеки

– Інфрачервоні детектори для захисту зони

відкривання дверей

– ASD аудіо система

– Інтегрований інформаційний LED дисплей

– Підсвітка проходу, вбудована в корпус оператора

– Лічильник відвідувачів

– «Ліктьова» кнопка.

Зручна продовгувата форма кнопки дозволяє 

відкрити двері будь-якою частиною тіла з 

дотриманням гігієнічних вимог. Доступна в 

білому або сріблястому кольорі, а також у 

версії для вбудованого монтажу.

– Openlinx

Інтерфейс для підключення дверей до 

інформаційної шини. Дозволяє виконувати 

управління кожними окремими дверима за 

допомогою програмного забезпечення через 

простий WEB- браузер.

– Manulink програмне забезпечення

Ексклюзивне рішення від manusa

для групового та індивідуального

управління мережею автоматичних дверей з 

віддаленого серверу через звичайний 

WEB-браузер.

– Кнопкові пости;

– Ключ-перемикач;

– Кодова цифрова клавіатура;

– Серія безпровідних активаторів:

• кнопки

• «ліктьові» кнопки

• перемикачі з ключем

• кодові клавіатури

• дистанційне керування

• RFID зчитувачі та мітки.



   

ПРИМІТКА: Всі дані, наведені в цьому документі, носять

інформативний характер і не є конкретною пропозицією.

Залишаємо право на внесення технічних змін без

попереднього повідомлення.

Редакція: Липень 2012 р.
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