
Systém přívodu vzduchu GEZE RWA TÖ

Centrála RWA v kombinaci s inverzně namontovaným dveřním zavíračem

Systém RWA TÖ kombinuje dveřní zavírač s centrálou RWA a odpovídajícím příslušenstvím. Tento systém nabízí možnost použít dveře jako ot-

vor na přívod vzduchu zař. pro odtah kouře a tepla (RWA) a dosáhnout tím jednoduše a rychle velké plochy přívodu vzduchu. Spuštěním řídicí 

centrály nouzového proudu se dveře otevřou v případě odvodu kouře a tepla silou inverzně namontovaného dveřního zavírače V místnostech 

bez oken nebo v místnostech, kde se v případě použití zařízení pro odtah kouře a tepla nacházejí okna s malými rozměry, případně jen větrací 

klapky, mohou se dveře používat ve spojení s RWA TÖ jako otvor pro odtah kouře. V kombinaci se systémem záchranných cest se toto řešení 

dá navíc použít jako únikové dveře.

GEZE RWA TÖ

Uspořádání systému

Pro toto zařízení jsou zapotřebí následující komponenty:

V oblasti zámku

1 = elektrický dveřní otvírač model IQ eStrike A5000--E

2 = zámek a dveřní klika (nejsou přímou součástí zařízení pro odtah kouře a tepla a musí je 

      dodat výrobce dveří)

Na nadpraží

3 = dveřní zavírač TS 4000, TS 4000 EFS nebo TS 5000 - speciální montáž

V oblasti dveří nebo ve vedlejší místnosti

4 = řídicí centrála nouzového proudu THZ, THZ Comfort, E 260 N 24 V DC, MBZ 300

Na schodišti

5 = tlačítko zař. pro odtah kouře a tepla (RWA) FT4 ke spuštění alarmu (počet a umístění 

       podle nařízení stavebního úřadu)

6 = jeden nebo několik hlásičů kouře a/nebo tepelných senzorů (montáž do stropu) pro 

       automatické spuštění
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A = Připojení k síti
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Elektrické RWA a větrací systémy
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Popis funkce

Otevření dveří / alarm

Manuálně: 

Stisknutím tlačítka FT4 zařízení pro odtah kouře a tepla (RWA) nebo jiných vysílačů impulsů se odblokuje otvírač dveří. Dveřní zavírač, který je 

pod napětím pružiny, otevře dveře. Pomocí kliky dveří lze dveře otevřít i bez použití zařízení pro odtah kouře a tepla.

Automaticky:

Aktivováním hlásičů kouře a tepla se vysílá impuls k otvírači dveří, který odblokuje dveře. Úhel otevření dveří je omezený na cca 90° (jinak může 

dojít k poškození zavírače).

Manuální zavření dveří / Resetování alarmu

Zrušení alarmu se provede pomocí resetovacího RWA tlačítka FT4 a k němu připojenému odblokovacího tlačítka, příp. při aktivování  hlásiče 

kouře a tepelného snímače resetováním hlásiče. Následně se musejí dveře manuálně zavřít zatlačením na zavírač dveří použitý k jejich otevření. 

Není-li napájení ve stavebním objektu zajištěno prostřednictvím agregátu nouzového proudu, musí se zajistit pomocí záložního napájecího 

zdroje.

Ovládání a napájení přes řídicí centrálu nouzového proudu

Způsob fungování je podobný jako u standardního zařízení pro odtah kouře a tepla s elektrickým pohonem, tzn. připojení přes potřebnou 

skupinu motoru. Při zohlednění celkového proudu se otvírače dveří IQ eStrike na 24 V DC napájejí a ovládají prostřednictvím řídicí centrály 

nouzového proudu. Při alarmu (okno OTEV.) je otvírač dveří IQ eStrike 5000--E aktivní (princip pracovního proudu). 

Spuštění alarmu otvírače dveří se provádí pomocí řídicí centrály nouzového proudu:

Manuálně pomocí tlačítka FT4 zařízení pro odtah kouře a tepla (RWA) a/nebo

Automaticky pomocí hlásiče kouře RM 1003 nebo tepelného diferenciálního hlásiče WM 1005

Dodatečným spuštěním dochází při alarmu k ovládání každé 2 minuty. 

RWA TÖ „otevřít“ na 2-křídl. dveřích

Funkční možnosti jsou v případě 2-křídl. variant stejné jako výše popsané případy. Aby v případě 2-křídl. dveří nedošlo k současnému otevření a 

tím ke vzpříčení dveří, musí se pasivní křídlo otevřít opožděně. Toho lze dosáhnout pomocí časového relé nebo zpožděného ovládání.

Kombinace s GEZE systémem záchranných cest (RWS)

Způsob fungování je podobný jako u standardního provedení. Na dveře se namontuje dveřní zavírač v inverzním vyhotovení (s předpjatou 

pružinou) a elektrický přídržný magnet (MA 500 s kontaktem Reed). Přídržný magnet je pod stálým proudem a drží dveře zavřené proti síle 

pružiny zavírače dveří (princip klidového proudu).

Ovládání a napájení přídržných magnetů probíhá pomocí dveřní centrály systému záchranných cest (RWS). Při vypuknutí paniky se dveřní cen-

trála přímo odblokuje aktivováním nouzového tlačítka. Prostřednictvím beznapěťového kontaktu otvírače je dveřní centrála propojená s řídicí 

centrálou nouzového proudu zařízení pro odtah kouře a tepla (RWA) (alarmové relé). V případě požáru se stisknutím tlačítka zařízení pro odtah 

kouře a tepla (RWA) (manuální spuštění) nebo kouřového spínače (automatické spuštění) spustí alarm a magnet se uvolní. Dveře se následně 

otevřou silou pružiny dveřního zavírače.

Navíc lze u tohoto systému odblokovat dveřní centrálu pomocí klíčového tlačítka a dveře se stanou průchodnými. Poté, co se dveřmi projde, 

musejí se znovu manuálně zavřít proti síle pružiny dveřního zavírače.

Při krátkodobém odblokování je možné automatické zajištění po zavření dveří (tzv. zrušení), tzn. dveře stačí přivřít a po zavření křídla dveří se 

samy zajistí.

Upozornění: Další informace o funkci RWS (systém záchranných cest) a dveřních centrál naleznete v podkladech GEZE SecuLogic. 

Kombinace s TS 4000 EFS

(Inverzní vyhotovení/pro pohodlné procházení dveřmi v normálním provozu)

Dveřní zavírače Freeswing TS 4000 EFS (ve speciální montáži pro systém RWA TÖ „otevřít“ ) v inverzním spuštění nabízí uživateli komfortní 

procházení dveřmi v běžném režimu. Při požáru se dveře samočinně otevřou (manuálním nebo automatickým ovládáním), aby zabezpečily 

odvod kouře.

Manuální případ poplachu: 

Stisknutím tlačítka nebo jiných vysílačů impulsů se odblokuje otvírač dveří. Dveřní zavírač, který je pod napětím pružiny, otevře dveře (funkce 

Fresswing se deaktivuje).

Manuální běžný režim: Dveře lze otevřít dveřní klikou.

Automaticky: 

Aktivováním hlásičů kouře a tepla se vysílá impuls k otvírači dveří, který odblokuje dveře. Dveře se otevřou (funkce Freeswing se deaktivuje).

Zavření dveří 

Po alarmu: Zaktivované tlačítko a/nebo kouřový a teplotní spínač se musí resetovat. Následně se musejí dveře manuálně zavřít zatlačením na 

zavírač dveří použitý k jejich otevření.

Upozornění: Je možná kombinace s motorickým zámkem GEZE IQ lock EL. Za tím účelem konzultujte se společností GEZE.
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GEZE OKENNÍ TECHNIKA
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