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Аксесоари

Спецификацията на автоматите за затваряне на врати може да бъде
разгледана като сложно упражнение, където трябва да се върви по
опънато въже балансирайки между изискванията за пожарна
безопасност, лесният достъп и бюджетните ограничения.
Ние бихме искали да направим вашия избор лесен - изберете FOCUS Door Controls
Компанията FOCUS Door Controls
е основана преди всичко, за да
задоволи потребностите от
качествена услуга и високотехнологични продукти.
Хората ни притежават
квалификация и многогодишен
опит в индустрията и поради
тази причина отлично разбираме
нуждите и изискванията на нашите
клиенти.
Целта ни е да помагаме и
работим с клиентите ни като
добавяме стойност на бизнеса им
и изграждаме тяхното име чрез
нашия уникален продукт и
маркетингова концепция.
Продуктите на FOCUS са тествани
във Великобритания от Exova
Warrington Apt, копия от нашите
сертификати са на разположение.

Продуктовата гама на FOCUS е с
европейско качество за стандарт
„CE Marked” и среща най-строгите
изисквания от Одобрен Документ „М“.
Нашите продукти намират широко
приложение в цяла Европа за
изпълнението на различни проекти
като училища, болници, колежи,
студентски общежития, офиси,
центрове за отдих, хотели и т.н.
Основната функция на автомата за
затваряне на врата е да спаси човешки
живот в случай на пожар. Сигурността е
от първостепенно значение, поради което
ние се ангажираме да тестваме и
стандартизираме продуктите, така че от
производството до монтажа и през целия
живот на продуктите, да имате увереността
и знанието, че сте направили правилния
избор.

“FOCUS Door Controls е повече от
доставчик, за разлика от всеки друг
производител или дистрибутор на
автомати за затваряне на врати“
ИРЛАНДИЯ

БЕЛГИЯ

АНГЛИЯ

ПОЛША

ШОТЛАНДИЯ
УЕЛС
СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ
БЪЛГАРИЯ
ТУРЦИЯ

ФРАНЦИЯ
ИСПАНИЯ

“Ние разполагаме с национален технически
екип, с който може да се свържетете,
за да подпомогне и подкрепи вашия
бизнес по всяко време“

KD 6800 Размер 2- 4 Architectural Slimline

Преглед на продукта:
Стилен, регулируем автомат за затваряне на врати,
намиращ широко приложение, особено при врати
с постоянна употреба като офис помещения, входни
врати за апартаменти и т.н.

Механично регулиране на силата на затваряне чрез пружина
Механично регулиране на силата на затваряне чрез позиция
Регулируема начална скорост на затваряне
Регулируема финална скорост на затваряне
Забавено действие на затваряне

Архитравни планки

по избор шаблон размер 2 - 4

KD 8400 Размер 4 Подов автомат - с функция за
застопоряване чрез електромагнит

Преглед на продукта:
Подов автомат за затваряне на врати с висок
коефициент на полезно действие и с функция
за застопоряване чрез електромагнит. Подходящ
за повечето приложения особено при онези, които
изискват съгласуваност със Закона за равенството.
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Тестване и стандарти:
• CE маркировка по EN 1154
• Включен в успешен пожарен тест по EN 1634
• Подходящ за употреба при противопожарни врати,
издържащ на огън до 60 мин.
• Безопасен при употреба
• Висока устойчивост на корозия

Спецификация
Сила на затваряне
Размер на вратата (max)
Размери на автомата

Приложение

Размер по EN
Ширина (mm)
Тегло (kg)
Дължина (mm)
Ширина (mm)
Дълбочина(mm)
Стандартно Фиг. 1
Успоредно рамо Фиг.6
Напречно Фиг. 61
Ексцентрик

Механизъм
Скоба за захващане на рамото
Ъгъл на отваряне
Възможност за монтиране на врата с ляво или дясно отваряне
Механично регулиране на силата на затваряне чрез пружина
Механично регулиране на силата на затваряне чрез позиция
Регулируема начална скорост на затваряне
Регулируема финална скорост на затваряне
Регулируема защита срещу рязко отваряне (Backcheck)
Забавено действие на затваряне
Гаранция
Години

4
1100
150
307
78
60
не
не
не
да
не
180°
да
не
не
да
не
да
не
2

Опции
Аксесоари за единично действие
Аксесоари за двойно действие
Удължена ос
Гел

да
да
да
да

Опции за покритие
Капак

SS, PB

KD 8400 Размер 3 Подов автомат за затваряне на врата
KD 8400 Размер 4 Подов автомат за затваряне на врата

Преглед на продукта:
Серия високоефективни подови автомати за врати
с интензивно натоварване, особено подходящи за
училища и болници, където вратите се ползват
постоянно.

Спецификация
Сила на затваряне
Размер на вратата (max)
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KD 8400 Размер 4

3

8

Тестване и стандарти:
• CE маркировка по EN 1154
• Включен в успешен пожарен тест по EN 1634
• Безопасен при употреба
• Висока устойчивост на корозия

4
1100
150

Механизъм
Скоба за захващане на рамото
Ъгъл на отваряне
Възможност за монтиране на врата с ляво или дясно отваряне
Механично регулиране на силата на затваряне чрез пружина
Механично регулиране на силата на затваряне чрез позиция
Регулируема начална скорост на затваряне
Регулируема финална скорост на затваряне
Регулируема защита срещу рязко отваряне (Backcheck)
Забавено действие на затваряне
Гаранция
Години
Опции
Застопоряващо рамо (неподходящо за противопожарни врати)
Аксесоари за единично действие
Аксесоари за двойно действие
Удължена ос

да
да
да
да

Опции за покритие
Капак

SS, PB

Приложение

8

KD 8400

3
950
105

306
108
40
не
не
не
да
не
130°
да
не
не
да
да
да
не
10

Размери на автомата

KD 8400 Размер 3

3

KD 8400

Размер по EN
Ширина (mm)
Тегло (kg)
Дължина (mm)
Ширина (mm)
Дълбочина(mm)
Стандартно Фиг. 1
Успоредно рамо Фиг.6
Напречно Фиг. 61
Ексцентрик

KD 9130 Размер 2- 4 Architectural Slimline

Преглед на продукта:
Ефективен, издръжлив и стилен, регулируем
автомат за затваряне на врати. Подходящ за
повечето приложения, особено при онези с
постоянна употреба на вратите. С възможност
за Backcheck функция (KD 9130V)
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Тестване и стандарти:
• CE маркировка по EN 1154
• Включен в успешен пожарен тест по EN 1634
• Безопасен при употреба
• Висока устойчивост на корозия

Спецификация
Сила на затваряне
Размер на вратата (max)
Размери на автомата

Приложение

Размер по EN
Ширина (mm)
Тегло (kg)
Дължина (mm)
Ширина (mm)
Дълбочина(mm)
Стандартно Фиг. 1
Успоредно рамо Фиг.6
Напречно Фиг. 61
Зъбна рейка

Механизъм
Скоба за захващане на рамото
Ъгъл на отваряне
Възможност за монтиране на врата с ляво или дясно отваряне
Механично регулиране на силата на затваряне чрез пружина
Механично регулиране на силата на затваряне чрез позиция
Регулируема начална скорост на затваряне
Регулируема финална скорост на затваряне
Регулируема защита срещу рязко отваряне (Backcheck)
Забавено действие на затваряне
Гаранция
Години

2-4
1100
80
207
55
38
да
да
да
да
да
180°
да
не
да
да
да
не
10

Опции
Архитравни планки
Планки, когато автомата не може да се монтира върху касата
Застопоряващо рамо (неподходящо за противопожарни врати)
Плъзгащо рамо и релса
Монтажен пакет за кухи врати
Седловинна скоба за монтаж на стъклена врата

да
да
да
да
да
да

Опции за капак
Полуовален
Елипсовиден

да
да

Опции за покритие
Без капак
Капак

SIL
SIL, SSS, PSS, PB,
RAL, T304, BRONZE

KD 9130S Size 2- 4 Architectural Slimline в комлект с шина

Преглед на продукта:
Ефективен, издръжлив и стилен, регулируем
автомат за затваряне на врати. Подходящ за
повечето приложения, особено при онези с
постоянна употреба на вратите. С възможност
за Backcheck функция (KD 9130VS)
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Тестване и стандарти:
• CE маркировка по EN 1154
• Включен в успешен пожарен тест по EN 1634
• Безопасен при употреба
• Висока устойчивост на корозия

Спецификация
Сила на затваряне
Размер на вратата (max)

Размер по EN
Ширина (mm)
Тегло (kg)
Размери на автомата
Дължина (mm)
Ширина (mm)
Дълбочина(mm)
Приложение
Стандартно Фиг. 1
Монтаж откъм бутащата страна фиг.6
Напречно Фиг. 61
Механизъм
Зъбна рейка
Скоба за захващане на рамото
Ъгъл на отваряне
Възможност за монтиране на врата с ляво или дясно отваряне
Механично регулиране на силата на затваряне чрез пружина
Механично регулиране на силата на затваряне чрез позиция
Регулируема начална скорост на затваряне
Регулируема финална скорост на затваряне
Регулируема защита срещу рязко отваряне (Backcheck)
Забавено действие на затваряне
Гаранция
Години
Опции
Архитравни планки
Планки, когато автомата не може да се монтира върху касата

2-4
1100
80
207
55
38
да
да
да
да
не
180°
да
не
да
да
да
не
10

Плъзгащо рамо и релса
Монтажен пакет за кухи врати
Седловинна скоба за монтаж на стъклена врата

не
не
да
да
не
не

Опции за капак
Полуовален
Елипсовиден

да
да

Опции за покритие
Без капак
Капак

SIL
SIL, SSS, PSS, PB,
RAL, T304, BRONZE

KD 9150 Размер 2-5 Architectural Slimline

Преглед на продукта:
Многофункционален, здрав и стилен автомат за
затваряне на врати, с възможност за регулиране на
размера и силата на затваряне (EN). Подходящ за
повечето приложения,особено в обществени сгради.

Спецификация
Сила на затваряне
Размер на вратата (max)

Механизъм
Скоба за захващане на рамото
Ъгъл на отваряне
Възможност за монтиране на врата с ляво или дясно отваряне
Механично регулиране на силата на затваряне чрез пружина
Механично регулиране на силата на затваряне чрез позиция
Регулируема начална скорост на затваряне
Регулируема финална скорост на затваряне
Регулируема защита срещу рязко отваряне (Backcheck)
Забавено действие на затваряне (DA)
Гаранция
Години

2-5
1250
100
236
55
38
да
да
да
да
да
180°
да
да
не
да
да
да
да
10

Опции
Архитравни планки
Планки, когато автомата не може да се монтира върху касата
Застопоряващо рамо (неподходящо за противопожарни врати)
Плъзгащо рамо и релса
Монтажен пакет за кухи врати
Седловинна скоба за монтаж на стъклена врата

да
да
да
да
да
да

Опции за капак
Полуовален
Елипсовиден

да
да

Размери на автомата

Приложение
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5

1

1

3

Тестване и стандарти:
• CE маркировка по EN 1154
• Включен в успешен пожарен тест по EN 1634
• Безопасен при употреба
• Висока устойчивост на корозия

Стандарт BS8300/Закон за равенството/
Одобрен документ „М“
Автомата за затваряне на врати KD9150 (стандартна
позиция на монтаж) изисква сила на отваряне от
0° до 30°, по - малка от 30N, когато е монтиран на врати
с минимална ширина 900мм и сила на отваряне от 30°
до 60° по-малка от 22.5N, когато е монтиран на
врати с минимална ширина 826мм.
ЗАБЕЛЕЖКА: Изискванията по стандарт BS8300 се
отнасят за аксесоарите на цялата врата и затова
минималната подходяща ширина на вратата се
увеличава, когато автоматът за затваряне е снабден
с всички други елементи.

Опции за покритие
Без капак
Капак

Размер по EN
Ширина (mm)
Тегло (kg)
Дължина (mm)
Ширина (mm)
Дълбочина(mm)
Стандартно Фиг. 1
Успоредно рамо Фиг.6
Напречно Фиг. 61
Зъбна рейка

SIL
SIL, SSS, PSS, PB,
RAL, T304, BRONZE

KD 9150S Размер 2- 5 Architectural Slimline в комплект с шина

Преглед на продукта:
Многофункционален, здрав и стилен автомат за
затваряне на врати, с възможност за регулиране на
размера и силата на затваряне (EN). Подходящ за
повечето приложения,особено в обществени сгради.
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Тестване и стандарти:
• CE маркировка по EN 1154
• Включен в успешен пожарен тест по EN 1634
• Безопасен при употреба
• Висока устойчивост на корозия

Стандарт BS8300/Закон за равенството/
Одобрен документ „М“
Автомата за затваряне на врати KD9150 (стандартна
позиция на монтаж) изисква сила на отваряне от
0° до 30°, по - малка от 30N, когато е монтиран на врати
с минимална ширина 900мм и сила на отваряне от 30°
до 60° по-малка от 22.5N, когато е монтиран на
врати с минимална ширина 826мм.
ЗАБЕЛЕЖКА: Изискванията по стандарт BS8300 се
отнасят за аксесоарите на цялата врата и затова
минималната подходяща ширина на вратата се
увеличава, когато автоматът за затваряне е снабден
с всички други елементи.

Спецификация
Сила на затваряне
Размер на вратата (max)

Размер по EN
Ширина (mm)
Тегло (kg)
Размери на автомата
Дължина (mm)
Ширина (mm)
Дълбочина(mm)
Приложение
Стандартно Фиг. 1
Монтаж откъм бутащата страна фиг.6
Напречно Фиг. 61
Механизъм
Зъбна рейка
Скоба за захващане на рамото
Ъгъл на отваряне
Възможност за монтиране на врата с ляво или дясно отваряне
Механично регулиране на силата на затваряне чрез пружина
Механично регулиране на силата на затваряне чрез позиция
Регулируема начална скорост на затваряне
Регулируема финална скорост на затваряне
Регулируема защита срещу рязко отваряне (Backcheck)
Забавено действие на затваряне (DA)
Гаранция
Години
Опции
Архитравни планки
Планки, когато автомата не може да се монтира върху касата

2-5
1250
100
236
55
38
да
да
да
да
не
180°
да
да
не
да
да
да
да
10

Плъзгащо рамо и релса
Монтажен пакет за кухи врати
Седловинна скоба за монтаж на стъклена врата

не
не
да
да
не
не

Опции за капак
Полуовален
Елипсовиден

да
да

Опции за покритие
Без капак
Капак

SIL
SIL, SSS, PSS, PB,
RAL, T304, BRONZE

KD 9160 Размер 2- 4 Многофункционален автомат за
затваряне на врата

Преглед на продукта:
Многофункционален и високоефективен
автомат за затваряне на врати, подходящ за
повечето приложения.

Спецификация
Сила на затваряне
Размер на вратата (max)

Механизъм
Скоба за захващане на рамото
Ъгъл на отваряне
Възможност за монтиране на врата с ляво или дясно отваряне
Механично регулиране на силата на затваряне чрез пружина
Механично регулиране на силата на затваряне чрез позиция
Регулируема начална скорост на затваряне
Регулируема финална скорост на затваряне
Регулируема защита срещу рязко отваряне (Backcheck)
Забавено действие на затваряне
Гаранция
Години

2-4
1100
80
248
42
52
да
да
да
да
да
180°
да
да
не
да
да
да
да
5

Опции
Архитравни планки
Планки, когато автомата не може да се монтира върху касата
Застопоряващо рамо (неподходящо за противопожарни врати)
Плъзгащо рамо и релса
Монтажен пакет за кухи врати
Седловинна скоба за монтаж на стъклена врата

не
не
не
не
не
не

Опции за капак
Овални ръбове
Полуовален
Овален
Квадратен

да
не
не
не

Размери на автомата

Приложение
2
4

Тестване и стандарти:
• CE маркировка по EN 1154
• Включен в успешен пожарен тест по EN 1634
• Подходящ за употреба при дървени противопожарни
врати, издържащ на огън до 120 мин.
• Безопасен при употреба
• Висока устойчивост на корозия

Опции за покритие
Без капак
Капак

Размер по EN
Ширина (mm)
Тегло (kg)
Дължина (mm)
Ширина (mm)
Дълбочина(mm)
Стандартно Фиг. 1
Успоредно рамо Фиг.6
Напречно Фиг. 61
Зъбна рейка

не
SIL, SSS, PSS, PB,
RAL

KD 9200 Размер 2- 4 Architectural Slimline - с ексцентрично
действие

Преглед на продукта:
Високоефективен автомат за затваряне на врати с
ексцентрично действие и плъзгащо рамо, намиращ
широко приложение, особено в обществени сгради.
Монтаж откъм бутащата страна фиг.6

Възможност за монтиране на врата с ляво или дясно отваряне
Механично регулиране на силата на затваряне чрез пружина
Механично регулиране на силата на затваряне чрез позиция
Регулируема начална скорост на затваряне
Регулируема финална скорост на затваряне

• Безопасен при употреба

да

Забавено действие на затваряне
10

Архитравни планки

Опции за капак
Елипсовиден

по избор шаблон размер 2 - 4

KD 9400 Размер 4 Architectural Slimline - с функция за
свободно отваряне и застопоряване
чрез електромагнит

*
*

• CE маркировка по EN 1155
• Включен в успешен пожарен тест по EN 1634
• Одобрен сертификат за пожароустойчивостотнесен до CF 5023 за обхват на одобрение
• Безопасен при употреба
• Висока устойчивост на корозия
Стандарт BS8300/Закон за равенството/
Одобрен документ „М“
Автомата за затваряне на врати Focus KD 9400
разполага с функции за застопоряване и свободно
отваряне на вратата, което го прави подходящ за
употреба там където е важен лесният достъп и
съответства с изискванията на Закона за
равенството.
Няма минимален размер на вратите за монтиране
на KD 9400, с което допринася за постигане на
изискванията заложени в Закона за равенството.

Възможност за монтиране на врата с ляво или дясно отваряне
Механично регулиране на силата на затваряне чрез пружина
Механично регулиране на силата на затваряне чрез позиция
Регулируема начална скорост на затваряне
Регулируема финална скорост на затваряне
Забавено действие на затваряне

Архитравни планки

*

Опции за капак
Елипсовиден

* не е включен в тест за пожароустойчивост

KD 6810 Размер 3 Нискобюджетен автомат за затваряне
на врата

°

Тестване и стандарти:
• CE маркировка по EN 1154
• Включен в успешен пожарен тест по EN 1634
• Подходящ за употреба при дървени противопожарни
врати, издържащ на огън до 120 мин.
• Безопасен при употреба
• Висока устойчивост на корозия

Възможност за монтиране на врата с ляво или дясно отваряне
Механично регулиране на силата на затваряне чрез пружина
Механично регулиране на силата на затваряне чрез позиция
Регулируема начална скорост на затваряне
Регулируема финална скорост на затваряне
Забавено действие на затваряне
5

Архитравни планки

Опции за капак

Без капак

по избор шаблон размер 2 - 4

SE, GE

KD 9600 Размер 2-5 Скрит автомат за затваряне на врата

Спецификация
Сила на затваряне
Размер на вратата (max)

Преглед на продукта:
Тази серия високо технологични автомати за
затваряне на врати с шина са толкова компактни,
че могат да бъдат инсталирани извън полезрението
във врати и техните каси. Тези устройства предлагат
високо качество и широка гама от функции.
Благодарение на изключително тънките си размери
автоматът може да се инсталира в почти всички
врати с дебелина от 44 мм или повече.

3

8

4

1

1 4

Тестване и стандарти:
• CE маркировка по EN 1154
• Включен в успешен пожарен тест по EN 1634
• Подходящ за употреба при дървени противопожарни
врати, издържащ на огън до 60 мин
• Безопасен при употреба
• Висока устойчивост на корозия

Размери на автомата

Приложение

Размер по EN
Ширина (mm)
Тегло (kg)
(min) Дебелина(mm)
Дължина (mm)
Височина (mm)
Широчина(mm)
Стандартно Фиг. 1
Успоредно рамо Фиг.6
Напречно Фиг. 61
Ексцентрик

Механизъм
Скоба за захващане на рамото
Ъгъл на отваряне
Възможност за монтиране на врата с ляво или дясно отваряне
Механично регулиране на силата на затваряне чрез пружина
Регулируема начална скорост на затваряне
Регулируема финална скорост на затваряне
Регулируема защита срещу рязко отваряне (Backcheck)
Забавено действие на затваряне
Застопоряващ механизъм
Гаранция
Години

KD 9600

KD 9601

2-4
1100
80

2-5
1250
100

41

49

52

59

33

41
шина
не
не
да
не
120°
да
да
да
да
не
не
по избор

10

Опции за покритие

Silver, SSS

Скрит автомат за затваряне на вратa „POWERMATIC“

Спецификация
Сила на затваряне
Размер на вратата (max)

Преглед на продукта:
Трето поколение високо технологичен скрит
автомат за затваряне на врати подходящ за
повечето приложения както в публичния
така и в частния сектор.

Размери на автомата

Приложение

3

8

3

1

1 4

Тестване и стандарти:
• CE маркировка по EN 1154
• Включен в успешен пожарен тест по EN 1634
• Подходящ за употреба при дървени противопожарни
врати, издържащ на огън до 60 мин
• Безопасен при употреба
• Висока устойчивост на корозия

Размер по EN
Ширина (mm)
Тегло (kg)
(min) Дебелина(mm)
Дължина (mm)
Височина (mm)
Дълбочина(mm)
Стандартно Фиг. 1
Успоредно рамо Фиг.6
Напречно Фиг. 61
Хидравличен

Механизъм
Скоба за захващане на рамото
Ъгъл на отваряне
Възможност за монтиране на врата с ляво или дясно отваряне
Механично регулиране на силата на затваряне чрез пружина
Регулируема начална скорост на затваряне
Регулируема финална скорост на затваряне
Регулируема защита срещу рязко отваряне (Backcheck)
Забавено действие на затваряне
Застопоряващ механизъм
Гаранция
Години

3
950
80
45
178
98
не
не
не
да
не
105°
да
не
да
да
не
не
не
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Опции за покритие

SCP, CP, PB,BMA

KD 8888 Размер 3 Скрит подов автомат за стъклена врата

Спецификация
Сила на затваряне
Размер на вратата (max)

Преглед на продукта:
Трето поколение скрит подов автомат за
стъклени врати. Ефикасен и стилен с плавно
движение позволяващ лесен и бърз монтаж.

3

8

3

0

3

Тестване и стандарти:

Размери на автомата

Размер по EN
Ширина (mm)
Тегло (kg)
(min) Дебелина(mm)
Дължина (mm)
Височина (mm)
Широчина(mm)

Ъгъл на отваряне
Възможност за монтиране на врата с ляво или дясно отваряне
Регулируема начална скорост на затваряне
Регулируема финална скорост на затваряне
Застопоряващ механизъм
Без застопоряващ механизъм
Гаранция

Години

3
1100
100
8-13
186
68
36
150°
да
да
да
да
по избор

5

• Cъответстващ на EN 1154
• Безопасен при употреба
• Висока устойчивост на корозия

Опции за покритие

SSS

