
MOVENTIV 60
Automatyczny, bardzo cichy system do drzwi przesuwnych drewnianych i szklanych.

 •  ultra-cichy: silnik liniowy nowej generacji
 •  wysoka wydajność, gwarancja 500 000 cykli bezawaryjnej pracy
 • bezdotykowy:  sterowanie aplikacją ze smartfona
 •  prosta konfiguracja: produkt gotowy do montażu

uchwyt ścienny

uchwyt sufitowy

prowadnica

profil

prowadnik dolny

prowadnica do drzwi 
szklanych

maskownica

zaślepki maskownicy

C0001300
przewodowy przełącznik
bezdotykowy

C0001290
przełącznik 
z przyciskiem

C0001325
miniaturowy czujnik 
fotoelektryczny

C0001310
czujnik ruchu

C0001315
czujnik ruchu z sensorem

C0004780
wyłącznik 
bezprzewodowy

prowadnica ze 
zintegrowaną mechaniką

prowadnik dolny 
do drzwi szklanych

20-60 KG

ALUMINIOWA 
ANODOWANA

DREWNO 40-45 MM 
SZKŁO 8-10 MM
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Uchwyty prowadnic - montaż ścienny 
nr kat. opis max. szer. drzwi

C0013800
Uchwyt ścienny ze stali 
ocynkowanej

830 mm
C0013810 930 mm
C0013820 1030 mm
C0013830 1130 mm

Uchwyty prowadnic - montaż sufitowy 
nr kat. opis max. szer. drzwi

C0013840
Uchwyt sufitowy ze stali 
ocynkowanej

830 mm
C0013850 930 mm
C0013860 1030 mm
C0013870 1130 mm

Maskownice
nr kat. opis max. szer. drzwi

C0013880
Maskownica z anodowanego
aluminium, przycięta 
na wymiar

830 mm
C0013890 930 mm
C0013900 1030 mm
C0013910 1130 mm

K0001400 Zestaw dwóch zaślepek maskownicy
z poliamidu 

Prowadnice z mechaniką
nr kat. opis max. szer. drzwi

K0001520
Prowadnica ze 
zintegrowaną mechaniką 

830 mm
K0001530 930 mm
K0001540 1030 mm
K0001550 1130 mm

Skład zestawu
- 1 tor aluminiowy anodowany - docięty na wymiar
- 1 stojan (cewka generujące pole magnetyczne)
- 1 wózek (mobilny wyposażony w magnesy)
- 1 sterownik (sterowanie silnikiem)
- okucia do mocowania toru

Zestawy do drzwi drewnianych 
nr kat. opis
26FC Zestaw montażowy - podtynkowy

Skład zestawu
1 profil aluminiowy anodowany do montażu w górnej  
krawędzi drzwi, 1,5 m + 2 zaślepki + 2 wkręty łączące drzwi 
z nośnikiem + 1 profil PVC do montażu w dolnej  
krawędzi drzwi 1,5 m + 1 prowadnica z poliamidu 

Zestawy do drzwi szklanych
nr kat. opis

K0001430 Zestaw do paneli szklanych 8 mm 
K0001440 Zestaw do paneli szklanych 10 mm 

Skład zestawu
2 zaciski + 2 śruby łączące drzwi z uchwytem
+ 2 maskownice, anodowane aluminium, 1,5 m
+ 2 zaślepki + 1 prowadnica dolna ze stali nierdzewnej

Akcesoria do systemu sterowania
nr kat. opis

C0001310 czujnik ruchu

C0001315 czujnik ruchu z sensorem (zapobiega
zamknięciu drzwi, jeśli ktoś przed nimi stoi)

C0001325 miniaturowy czujnik fotoelektryczny 
C0004780 wyłącznik bezprzewodowy 433,92 MHz
C0001290 przewodowy przełącznik z 1 przyciskiem
C0001300 przewodowy przełącznik bezdotykowy 

drzwi drewniane

drzwi szklane

sterownik 
(sterowanie silnikiem) 

stojan
(cewki generujące 
pole magnetyczne) 

prowadnica
(wózki z magnesami) 
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