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ETERNA

EN 16005; EN 13849-1; EN 13849 -2; EN 61000-6-2; EN 61000-6-3; EN 60335-2-103; DIN 18650-1; DIN 18650-2 

700÷3000 900÷3000 700÷3000 900÷3000 700÷3000 900÷3000 700÷3000 900÷3000 800÷4000 1600÷4000

90 kg 70 kg/leaf 90 kg/leaf130 kg 200 kg 150 kg/leaf 300 kg 200 kg/leaf 150x2 kg/leaves 75x4 kg/leaves

100x135 mm x L (max. 6500 mm) 120x150 mm x L (max. 6500 mm) 120x210 mm x L (max. 6500 mm)

115/230 Vac 50-60Hz

24 Vdc with built-in Hall effect sensors

100 W

6 W

24 Vdc / 0,5 A

Max. 0.6 m/sec. (1 leaf) 

0.6 m/sec. (1 leaf) 1 m/sec. (1 leaf) 0.8 m/sec. (1 leaf) 

0 - 30 sec.

-15° C + 50° C

IP22

Intensive use 100%

Tested 2,000,000 cycles (4,000 cycles/day) Tested 2,000,000 cycles (4,000 cycles/day)
-

70
90
150
200

300T
Clear passage (mm) 
ขนาดชองเปด (มม.)

COMMON TELESCOPIC

Max. Loading capacity 
รับน้ำหนักสูงสุด

Automation size (HxDxW) 
ขนาดเคร�่อง (สูงxลึกxยาว)

Trolley per leaf
จำนวนชุดลอตอบาน

Power supply
แหลงจายไฟฟา

Max. power
พลังงานที่ใชสูงสุด

Power absorption in stand-by mode
กำลังไฟฟาในโหมดสแตนดบาย

Brushless motor
มอเตอรไรแปรงถาน

Power supply for external accessories
แหลงจายพลังงานใหอุปกรณรวม

Max. opening speed
ความเร็วสูงสุดในการเปด

Closing speed
ความเร็วในการปด

Adjustable pause time
ปรับตั้ง ชวงเลาเปดคาง

Pause time self-adjustment
ชวงเวลาเปดคาง ปรับตั้งดวยตัวเอง

Dynamic reduced opening during winter
การลดชองเปด ในชวงฤดูหนาว

Operating temperature
อุณหภูมิการทำงาน

Protection rating
ระดับการปองกัน

Type of use
ประเภทการใชงาน

Number of opening cycles
จำนวนรอบการเปดใชงาน

Safety test
ระบบทดสอบความปลอดภัย

Energy saving
การประหยัดพลังงาน

Separate controls for opening/closing
แยกการควบคุมสำหรับการเปด/ปด

Manned mode
โหมด Manned

Anti-roll mode for boats
โหมดปองกันประตูโคลงล็อคในเร�อ

Switching into standby mode
สลับเปลี่ยนเขาสูโหมดสแตนดบาย

Special Modules
โมดูลพ�เศษ

2 3 2

-

- เปดบางสวน แตสามารถสลับสูโหมดเปดเติมบาน หากมีการใชงานมาก
Partial opening, with possibility to switch to full opening in case of internse traffic

- ฟ�งกชันที่มีประโยชน เพ�่อลดการใชพลังงานในอาคารสาธารณะ
Useful function to reduce energy consumption in public buildings

-
ฟ�งกชันชวยใหสามารถควบคุมการเปด และปดของอินพ�ตแยกกันสองอินพ�ต

Function allowing opening and closing controls on two separate inputs

-
โหมดนี้ชวยใหประตูยังคงล็อคอยูในตำแหนงเปดโดยใชระบบล็อคไฟฟาตัวที่สอง

This mode allows the door to remain locked in open position using a second electric locking system

-

Electrical power consumption for 1,500 opening/closing cycles (with leaves weight = 2x50 kg and clear passage = 1,400mm)
การใชพลังงานไฟฟา 1,500 เปด / ปดรอบ (ที่มีน้ำหนักใบ = 2x50 กก. และชองทางเดินที่ชัดเจน = 1,400 มม)

Electrical power consumption for 1,500 opening/closing cycles (with leaves weight = 2x120 kg and clear passage = 1,400mm)
การใชพลังงานไฟฟาสำหรับ 1,500 รอบการเปด / ปด (น้ำหนักใบ = 2x120 กก. และชองทางเดินที่ชัดเจน = 1,400 มม.)

- โหมดนี้ชวยใหสามารถเปดใชงานประตูไดโดยกดปุมคางไว
This mode allows the door to be activated by holding down a button

- โมดูลเสร�ม UR24E สำหรับบร�การภายนอก
UR24E optional module for external services

- มีฟ�งกชันเซ็นเซอรความปลอดภัยพรอมระบบตรวจสอบ

ผานการทดสอบที่ 2,000,000 รอบ (4,000 รอบ/วัน) ผานการทดสอบที่ 2,000,000 รอบ (4,000 รอบ/วัน)

Function available for safety sensors with monitoring system

ขยายระยะเวลาเปดประตูคางไวในกรณีที่มีการใชงานมาก
Automatic extension of the door opening time span in case of intense traffic

ET
ER

N
A 

70
S

1 
le

af

EUROPEAN STANDARDS

ET
ER

N
A 

90
S

1 
le

af

ET
ER

N
A 

70
D

2 
le

av
es

ET
ER

N
A 

90
D

2 
le

av
es

ET
ER

N
A 

15
0S

1 
le

af

ET
ER

N
A 

15
0D

2 
le

av
es

ET
ER

N
A 

20
0S

1 
le

af

ET
ER

N
A 

20
0D

2 
le

av
es

ET
ER

N
A 

30
0 

TS
X

le
ftw

ar
d 

op
en

in
g

ET
ER

N
A 

30
0 

TD
X

rig
ht

w
ar

d 
op

en
in

g

ET
ER

N
A 

30
0 

T

Daily = 0.205 kWh - Yearly 74.83 kWh

Daily = 0.325 kWh - Yearly 118.63 kWh ETERNA
AUTOMATIC FOR SLIDING DOORS 

คุณลักษณะนี้ชวยใหสามารถปดระบบอัตโนมัติเมื่ออยูในชวงกลางคืน และเมื่อไมมีพลังงานลดการใชแบตเตอร�่ใหเหลือนอยที่สุด
This feature makes it possible to turn off the automation when in night-lock and when there is no power, reducing battery consumption to a minimum



ETERNA
AUTOMATION FOR STANDARD AND TELESCOPIC SLIDING DOORS THE ADVANTAGES 

OF ETERNA
ระบบอัตโนมัติ สำหรับประตูบานเลื่อน และบานเลื่อนซอน ออกแบบมาเพ�่อการเคลื่อนไหวที่ลื่นไหล และเง�ยบที่สุด ที่ลูกคาไววางใจได
The new automations for sliding and telescopic doors, designed to ensure the utmost quietness, fluidity of movement and reliability.

ETERNA 150, ETERNA 200 and ETERNA T

ระบบอัตโนมัติรุนลาสุด ออกแบบมาสำหรับประตูบานเลื่อนน้ำหนักเบา ดวยดีไซนที่ทันสมัย ขนาดกะทัดรัดเปนพ�เศษ ดวยรางที่มีความสูงเพ�ยง 100 มม. และ
ลึก 135 มม.

Are the newest automations for lightweight sliding doors. They feature updated design and are extremely compact in size, at just 100 mm
in height by 135 mm in depth

ETERNA 70, ETERNA 90

ระบบอัตโนมัติท่ีออกแบบดวยความเอาใจใสพ�ถีพ�ทันในรายละเอียด มีลอเล่ือนแบบคูเพ�ม่ความม่ันคงของบานประตู และชุดกันแกวงท่ีเก็บเสียง ETERNA มาพรอม
กับสวนเสร�มที่เปนแบตเตอร�่ สำหรับใชในกรณีเปดฉุกเฉิน และล็อคไฟฟา ซึ่งสามารถเลือกได 3 แบบ ไฟดับล็อคคาง, ไฟดับปลดล็อค, และ 2 สถานะรวมกัน

This automation was designed with the greatest possible attention to detail, and includes a double wheel carriage for greater leaf
stability and a soundproofed sliding guide. ETERNA is equipped for the optional use of a battery for emergency opening and electric 
lock, which can be of three types: fail secure, fail safe, bistable.

ETERNA ทำงานไดอยางยอดเยี่ยม โดยผานการทดสอบการใชงานแบบตอเนื่องมากกวา 2 ลานรอบ

ETERNA performed superbly during durability tests, exceeding, 2,000,000 continuous operation cycles.

สำหรับการติดต้ังระบบประตูอัตโนมัติ ผูติดต้ังตองใช ET-DSEL Digital Programmer เพ�อ่ต้ังคาดวยข้ันตอนงายๆ และเลือกฟ�งกชันการใชงานท่ีตองการ โดยใช
ชางผูชำนาญติดตั้ง ดำเนินการ และนอกจากนี้ ยังสามารถเร�่มตนใชงาน ETERNA  ดวย T-NFC ที่เปน digital key board แบบใหม สามารถเชื่อมตอและแลก
เปลี่ยนขอมูลผานสมารทโฟน โดยใชแอฟ “Label Tools”

For the commissioning of the automation, the installer must use the ET-DSEL digital programmer to perform the set-up in a few simple
steps and select the desired functions. Alternatively, it is also possible to start up ETERNA using the new T-NFC digital key board that
allows interfacing and data exchange via smartphone using the new “Label TOOLS” app.

เพ�ยงดาวนโหลดแอฟลงในอุปกรณที่ติดตั้งระบบ NFC ของคุณ แลวคุณจะสามารถเขาถึงขอมูล 
การตั้งคาระบบอัตโนมัติ ปรับเปลี่ยนพารามิเตอรการใชงานสามารถเขาถึงสงขอมูลเพ�ื ่อดู
Event log (ไฟลบันทึกประวัติใชงาน) บันทึกการตั้งคา และถายโอนขอมูลไปยัง T-NFC Keyboard
ใน Safe mock ไดอยางสมบูรณ

With our new APP we are opening new  frontiers in the way users manage LABEL’s
new automations. Simply download the APP onto your NFC-equipped device and
you will be able to start up the automation system, adjust the operational parameters,
access the Information section to read the Events Log, save the settings, and transfer
data to the T-NFC keyboard in a completely safe mode. 

LABEL TOOLS APP AUTOMATION SETTING

• ET-BAT emergency battery (guarantees either emergency opening or
  approximately 20 operating cycles of the automatic door)
• ET-BATP emergency battery (guarateens approximately 60 minutes of 
   continuous operation)
• Constant monitoring to ensure battery reliability
• Fail Secure electric lock with manual release (locked when not powered)
• Fail Safe electric lock (free to open when not powered)
• Bistable electric lock with manual release when not connectecd to power (remains locked)
   when in Night-lock mode or free to open when using one-or two-direction programs)
• ENRF1 coupling radio receiver (for automatic door opening using Spyco radio control, in all
   work programs)
• Pharmacy mode electric locking to lock the door in position with an aperture of a few cm
   (for ETERNA 150 and ETERNA 200 only)
• Breakout function (not applicable on ETERNA 70)

OPTIONALS

ปุมกดดิจิตอลตัวใหม ที่มีรูปทรงเร�ยบหรู ขนาดกะทัดรัด เพ�ยง 100 x 45 มม.
โดยปุมกดเชื่อมโยงโดยตรงกับชุดควบคุมอัตโนมัติ ผานระบบการสื่อสารแบบ
RS485, ระบบสัมพัส 5 ตำแหนง ชวยใหสามารถติดต้ังอินเทอรเฟชแบบกราฟ�ก
ที่ใชงานงาย

New compact (100x45 mm) digital keypad with elegant design.
The keypad is directly linked to the automation control unit 
through an RS485 communication system. No.5 capacitive touch
sensor buttons allow users to interact with the keypad, which is
equipped with a highly intuitive graphic interface.

T-NFC DIGITAL KEYPAD
DOWNLOAD THE

LABEL TOOLS APP

Mod. ETERNA 150/200

UPLOAD/DOWNLOAD THE DATA ON THE
CONTROL UNIT THRU T-NFC KEYBOARD

ENTER
THE DATA

ชุดเซ็ต พรอมมอเตอรและชุดควบคุมที่ประกอบบน
แชลซีเดียว ชวยลดเวลาในการติดตั้งลงเหลือเพ�ยง
ไมกี่ว�นาที

FAST SET block with motor and control unit
assembled on a single chassis to reduce 
the mounting time to a few seconds.

ETERNA 70 and 90 automation in Kit

ลดความผิดพลาด
No installation mistake
ลดการใชพลังงานไฟฟา
Electricity consumption
ลดการซอมบำรุง
Wear, thanks to the absence of brushes
เวลาที่ใชเปดลดลง
Time spent in open position
กินไฟนอย
Battery consumption
ขนาดกระทัดรัด
Space occupied
ใชงานงาย
Time spent setting up automation

แอฟพลิเคชั่นจัดการ LABEL แบบใหม
New LABEL TOOLS app

ปุมหนาจอสัมผัสแบบดิจิตอล ดวยสมรรถภาพของ NFC
New digital touchscreen keypad with NFC capability

สลับใชแบตเตอร�่โหมดสแตนบาย
Battery switching in stand-by mode

คอนโทรลอิเลกทรอนิกสและระบบจายไฟ
Electronic control unit with switching power supply

ชุดประกอบสำเร็จ
FAST SET block

ฟ�งกชันประหยัดพลังงาน
ENERGY SAViNG function

มอเตอรไรแปรงถาน
Brushless Motor

ใชงานไดอยางเร�ยบงาย
Simplicity and functionality

นวัตกรรม และความสงางาม
Innovation and elegance

ความสามารถในการทำงาน ในกรณีที่ไฟฟาดับ
Operating ability in the event of power loss

ประหยัดพลังงาน
Energy saving

ทนทาน นาเชื่อถือ
Durability, reliability, momentum

ประสิทธิภาพการใชงานสูง และประหยัด
Efficiency and economic savings

ติดตั้งไดรวดเร็ว
Fastest installation speed

ประตูอัตโนมัติบานเลื่อนมาตรฐาน และ บานเลื่อนซอน คุณลักษณะพ�เศษของรุน ETERNA

การตั้งคาระบบประตูอัตโนมัติดวย แอฟฟลิเคชั่น Label Tools คียแพด ดิจิตอล T-NFC

ระบบอัตโนมัติ ETERNA 70 และ 90 ใน Kit

ฟ�งกชันการใชงานเสร�ม
• แบตเตอร�่ฉุกเฉิน ET-BAT (รับประกันการเปดฉุกเฉิน หร�อรอบการทำงานประมาณ 20 รอบ)
• แบตเตอร�่ฉุกเฉิน ET-BATP รับประกันใชงานตอเนื่องประมาณ 60 นาที
• มีการตรวจสอบแบตเตอร�่เพ�่อความมั่นใจ
• ล็อคไฟฟาแบบ Fail Secure พรอมระบบปลดล็อคมือ (ล็อคคางเมื่อไฟดับ)
• ล็อคไฟฟาแบบ Fail Safe (ปลดล็อคเมื่อไฟดับ)
• ล็อคไฟฟาแบบ Bistable พรอมระบบปลดล็อคมือ (สถานะล็อคคางเมื่อไฟดับ หร�อปลดล็อคเมื่อ
    อยูในโหมดตรวจจับ หร�อ 2 ทิศทาง)
• ENRF1 ใชคลื่นว�ทยุ (สำหรับประตูอัตโนมัติ เปดโดยใชคลื่นว�ทยุในการใชงาน ทุกโหมดโปรแกรม)
• ในทางการแพทย ล็อคไฟฟา ล็อคประตูเมื่อเปดออกเพ�ยงไมกี่ cm (สำหรับ ETERNA 150 และ
   ETERNA 200 เทานั้น)
• ฟ�งกชันเพ�่อเปดสว�งบานออก เมื่อฉุกเฉิน (ไมสามารถใชงานกับ ETERNA 70)
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This automation was designed with the greatest possible attention to detail, and includes a double wheel carriage for greater leaf
stability and a soundproofed sliding guide. ETERNA is equipped for the optional use of a battery for emergency opening and electric 
lock, which can be of three types: fail secure, fail safe, bistable.
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ETERNA performed superbly during durability tests, exceeding, 2,000,000 continuous operation cycles.

สำหรับการติดต้ังระบบประตูอัตโนมัติ ผูติดต้ังตองใช ET-DSEL Digital Programmer เพ�อ่ต้ังคาดวยข้ันตอนงายๆ และเลือกฟ�งกชันการใชงานท่ีตองการ โดยใช
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For the commissioning of the automation, the installer must use the ET-DSEL digital programmer to perform the set-up in a few simple
steps and select the desired functions. Alternatively, it is also possible to start up ETERNA using the new T-NFC digital key board that
allows interfacing and data exchange via smartphone using the new “Label TOOLS” app.
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การตั้งคาระบบอัตโนมัติ ปรับเปลี่ยนพารามิเตอรการใชงานสามารถเขาถึงสงขอมูลเพ�ื ่อดู
Event log (ไฟลบันทึกประวัติใชงาน) บันทึกการตั้งคา และถายโอนขอมูลไปยัง T-NFC Keyboard
ใน Safe mock ไดอยางสมบูรณ

With our new APP we are opening new  frontiers in the way users manage LABEL’s
new automations. Simply download the APP onto your NFC-equipped device and
you will be able to start up the automation system, adjust the operational parameters,
access the Information section to read the Events Log, save the settings, and transfer
data to the T-NFC keyboard in a completely safe mode. 

LABEL TOOLS APP AUTOMATION SETTING

• ET-BAT emergency battery (guarantees either emergency opening or
  approximately 20 operating cycles of the automatic door)
• ET-BATP emergency battery (guarateens approximately 60 minutes of 
   continuous operation)
• Constant monitoring to ensure battery reliability
• Fail Secure electric lock with manual release (locked when not powered)
• Fail Safe electric lock (free to open when not powered)
• Bistable electric lock with manual release when not connectecd to power (remains locked)
   when in Night-lock mode or free to open when using one-or two-direction programs)
• ENRF1 coupling radio receiver (for automatic door opening using Spyco radio control, in all
   work programs)
• Pharmacy mode electric locking to lock the door in position with an aperture of a few cm
   (for ETERNA 150 and ETERNA 200 only)
• Breakout function (not applicable on ETERNA 70)

OPTIONALS

ปุมกดดิจิตอลตัวใหม ที่มีรูปทรงเร�ยบหรู ขนาดกะทัดรัด เพ�ยง 100 x 45 มม.
โดยปุมกดเชื่อมโยงโดยตรงกับชุดควบคุมอัตโนมัติ ผานระบบการสื่อสารแบบ
RS485, ระบบสัมพัส 5 ตำแหนง ชวยใหสามารถติดต้ังอินเทอรเฟชแบบกราฟ�ก
ที่ใชงานงาย

New compact (100x45 mm) digital keypad with elegant design.
The keypad is directly linked to the automation control unit 
through an RS485 communication system. No.5 capacitive touch
sensor buttons allow users to interact with the keypad, which is
equipped with a highly intuitive graphic interface.

T-NFC DIGITAL KEYPAD
DOWNLOAD THE

LABEL TOOLS APP

Mod. ETERNA 150/200

UPLOAD/DOWNLOAD THE DATA ON THE
CONTROL UNIT THRU T-NFC KEYBOARD

ENTER
THE DATA

ชุดเซ็ต พรอมมอเตอรและชุดควบคุมที่ประกอบบน
แชลซีเดียว ชวยลดเวลาในการติดตั้งลงเหลือเพ�ยง
ไมกี่ว�นาที

FAST SET block with motor and control unit
assembled on a single chassis to reduce 
the mounting time to a few seconds.

ETERNA 70 and 90 automation in Kit

ลดความผิดพลาด
No installation mistake
ลดการใชพลังงานไฟฟา
Electricity consumption
ลดการซอมบำรุง
Wear, thanks to the absence of brushes
เวลาที่ใชเปดลดลง
Time spent in open position
กินไฟนอย
Battery consumption
ขนาดกระทัดรัด
Space occupied
ใชงานงาย
Time spent setting up automation

แอฟพลิเคชั่นจัดการ LABEL แบบใหม
New LABEL TOOLS app

ปุมหนาจอสัมผัสแบบดิจิตอล ดวยสมรรถภาพของ NFC
New digital touchscreen keypad with NFC capability

สลับใชแบตเตอร�่โหมดสแตนบาย
Battery switching in stand-by mode

คอนโทรลอิเลกทรอนิกสและระบบจายไฟ
Electronic control unit with switching power supply

ชุดประกอบสำเร็จ
FAST SET block

ฟ�งกชันประหยัดพลังงาน
ENERGY SAViNG function

มอเตอรไรแปรงถาน
Brushless Motor

ใชงานไดอยางเร�ยบงาย
Simplicity and functionality

นวัตกรรม และความสงางาม
Innovation and elegance

ความสามารถในการทำงาน ในกรณีที่ไฟฟาดับ
Operating ability in the event of power loss

ประหยัดพลังงาน
Energy saving

ทนทาน นาเชื่อถือ
Durability, reliability, momentum

ประสิทธิภาพการใชงานสูง และประหยัด
Efficiency and economic savings

ติดตั้งไดรวดเร็ว
Fastest installation speed

ประตูอัตโนมัติบานเลื่อนมาตรฐาน และ บานเลื่อนซอน คุณลักษณะพ�เศษของรุน ETERNA

การตั้งคาระบบประตูอัตโนมัติดวย แอฟฟลิเคชั่น Label Tools คียแพด ดิจิตอล T-NFC

ระบบอัตโนมัติ ETERNA 70 และ 90 ใน Kit

ฟ�งกชันการใชงานเสร�ม
• แบตเตอร�่ฉุกเฉิน ET-BAT (รับประกันการเปดฉุกเฉิน หร�อรอบการทำงานประมาณ 20 รอบ)
• แบตเตอร�่ฉุกเฉิน ET-BATP รับประกันใชงานตอเนื่องประมาณ 60 นาที
• มีการตรวจสอบแบตเตอร�่เพ�่อความมั่นใจ
• ล็อคไฟฟาแบบ Fail Secure พรอมระบบปลดล็อคมือ (ล็อคคางเมื่อไฟดับ)
• ล็อคไฟฟาแบบ Fail Safe (ปลดล็อคเมื่อไฟดับ)
• ล็อคไฟฟาแบบ Bistable พรอมระบบปลดล็อคมือ (สถานะล็อคคางเมื่อไฟดับ หร�อปลดล็อคเมื่อ
    อยูในโหมดตรวจจับ หร�อ 2 ทิศทาง)
• ENRF1 ใชคลื่นว�ทยุ (สำหรับประตูอัตโนมัติ เปดโดยใชคลื่นว�ทยุในการใชงาน ทุกโหมดโปรแกรม)
• ในทางการแพทย ล็อคไฟฟา ล็อคประตูเมื่อเปดออกเพ�ยงไมกี่ cm (สำหรับ ETERNA 150 และ
   ETERNA 200 เทานั้น)
• ฟ�งกชันเพ�่อเปดสว�งบานออก เมื่อฉุกเฉิน (ไมสามารถใชงานกับ ETERNA 70)
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ETERNA

EN 16005; EN 13849-1; EN 13849 -2; EN 61000-6-2; EN 61000-6-3; EN 60335-2-103; DIN 18650-1; DIN 18650-2 

700÷3000 900÷3000 700÷3000 900÷3000 700÷3000 900÷3000 700÷3000 900÷3000 800÷4000 1600÷4000

90 kg 70 kg/leaf 90 kg/leaf130 kg 200 kg 150 kg/leaf 300 kg 200 kg/leaf 150x2 kg/leaves 75x4 kg/leaves

100x135 mm x L (max. 6500 mm) 120x150 mm x L (max. 6500 mm) 120x210 mm x L (max. 6500 mm)

115/230 Vac 50-60Hz

24 Vdc with built-in Hall effect sensors

100 W

6 W

24 Vdc / 0,5 A

Max. 0.6 m/sec. (1 leaf) 

0.6 m/sec. (1 leaf) 1 m/sec. (1 leaf) 0.8 m/sec. (1 leaf) 

0 - 30 sec.

-15° C + 50° C

IP22

Intensive use 100%

Tested 2,000,000 cycles (4,000 cycles/day) Tested 2,000,000 cycles (4,000 cycles/day)
-

70
90
150
200

300T
Clear passage (mm) 
ขนาดชองเปด (มม.)

COMMON TELESCOPIC

Max. Loading capacity 
รับน้ำหนักสูงสุด

Automation size (HxDxW) 
ขนาดเคร�่อง (สูงxลึกxยาว)

Trolley per leaf
จำนวนชุดลอตอบาน

Power supply
แหลงจายไฟฟา

Max. power
พลังงานที่ใชสูงสุด

Power absorption in stand-by mode
กำลังไฟฟาในโหมดสแตนดบาย

Brushless motor
มอเตอรไรแปรงถาน

Power supply for external accessories
แหลงจายพลังงานใหอุปกรณรวม

Max. opening speed
ความเร็วสูงสุดในการเปด

Closing speed
ความเร็วในการปด

Adjustable pause time
ปรับตั้ง ชวงเลาเปดคาง

Pause time self-adjustment
ชวงเวลาเปดคาง ปรับตั้งดวยตัวเอง

Dynamic reduced opening during winter
การลดชองเปด ในชวงฤดูหนาว

Operating temperature
อุณหภูมิการทำงาน

Protection rating
ระดับการปองกัน

Type of use
ประเภทการใชงาน

Number of opening cycles
จำนวนรอบการเปดใชงาน

Safety test
ระบบทดสอบความปลอดภัย

Energy saving
การประหยัดพลังงาน

Separate controls for opening/closing
แยกการควบคุมสำหรับการเปด/ปด

Manned mode
โหมด Manned

Anti-roll mode for boats
โหมดปองกันประตูโคลงล็อคในเร�อ

Switching into standby mode
สลับเปลี่ยนเขาสูโหมดสแตนดบาย

Special Modules
โมดูลพ�เศษ

2 3 2

-

- เปดบางสวน แตสามารถสลับสูโหมดเปดเติมบาน หากมีการใชงานมาก
Partial opening, with possibility to switch to full opening in case of internse traffic

- ฟ�งกชันที่มีประโยชน เพ�่อลดการใชพลังงานในอาคารสาธารณะ
Useful function to reduce energy consumption in public buildings

-
ฟ�งกชันชวยใหสามารถควบคุมการเปด และปดของอินพ�ตแยกกันสองอินพ�ต

Function allowing opening and closing controls on two separate inputs

-
โหมดนี้ชวยใหประตูยังคงล็อคอยูในตำแหนงเปดโดยใชระบบล็อคไฟฟาตัวที่สอง

This mode allows the door to remain locked in open position using a second electric locking system

-

Electrical power consumption for 1,500 opening/closing cycles (with leaves weight = 2x50 kg and clear passage = 1,400mm)
การใชพลังงานไฟฟา 1,500 เปด / ปดรอบ (ที่มีน้ำหนักใบ = 2x50 กก. และชองทางเดินที่ชัดเจน = 1,400 มม)

Electrical power consumption for 1,500 opening/closing cycles (with leaves weight = 2x120 kg and clear passage = 1,400mm)
การใชพลังงานไฟฟาสำหรับ 1,500 รอบการเปด / ปด (น้ำหนักใบ = 2x120 กก. และชองทางเดินที่ชัดเจน = 1,400 มม.)

- โหมดนี้ชวยใหสามารถเปดใชงานประตูไดโดยกดปุมคางไว
This mode allows the door to be activated by holding down a button

- โมดูลเสร�ม UR24E สำหรับบร�การภายนอก
UR24E optional module for external services

- มีฟ�งกชันเซ็นเซอรความปลอดภัยพรอมระบบตรวจสอบ

ผานการทดสอบที่ 2,000,000 รอบ (4,000 รอบ/วัน) ผานการทดสอบที่ 2,000,000 รอบ (4,000 รอบ/วัน)

Function available for safety sensors with monitoring system

ขยายระยะเวลาเปดประตูคางไวในกรณีที่มีการใชงานมาก
Automatic extension of the door opening time span in case of intense traffic
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Daily = 0.205 kWh - Yearly 74.83 kWh

Daily = 0.325 kWh - Yearly 118.63 kWh ETERNA
AUTOMATIC FOR SLIDING DOORS 

คุณลักษณะนี้ชวยใหสามารถปดระบบอัตโนมัติเมื่ออยูในชวงกลางคืน และเมื่อไมมีพลังงานลดการใชแบตเตอร�่ใหเหลือนอยที่สุด
This feature makes it possible to turn off the automation when in night-lock and when there is no power, reducing battery consumption to a minimum


