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Wprowadzony w 1958 r. 
system podnoszono-
-przesuwny zrewo-

lucjonizowa  rynek, a firma wci  go udo-
skonala, wyznaczaj c nowe standardy w tej 
dziedzinie. Nap d HS ePower to rewolucyj-
ny produkt maksymalnie zwi kszaj cy kom-
fort u ytkowników – jest niezwykle cichy, 
a klamka zosta a zast piona innowacyjnym 
panelem dotykowym. Jest zasilany przez 
akumulatory, które aduj  si  automatycznie 
po zamkni ciu HS ePower.

WBUDOWANE AKUMULATORY 
I INTELIGENTNE WYKRYWANIE 
PRZESZKÓD
Ca kowicie ukryta technologia nap dowa 
HS ePower z inteligentnym pomiarem si y

podczas otwierania i zamykania dzia a na-
wet w przypadku braku zasilania, ponie-
wa  nap d zasilany jest przez specjalnie 
zaprojektowane wbudowane akumulatory. 
To prze omowe rozwi zanie – kabel cz -
cy skrzyd o i ram  przestaje by  potrzebny. 
Istniej  dwa sposoby doprowadzenia za-
silania: 230 V AC, 50–60 Hz oraz 24 V DC 
500 mA. Co wa ne, w przypadku wykrycia 
przeszkody na swoje drodze nap d ePower 
automatycznie zatrzymuje si , a nast pnie 
natychmiast cofa skrzyd o. Dzieje si  tak 
dzi ki technologii nap dowej ze zintegro-
wanym inteligentnym wykrywaniem prze-
szkód na swojej drodze, testowanej zgodnie 

z norm  EN 16005 i spe niaj cej warunek 
„Low Energy” bez czujników bezpiecze -
stwa. Technologia HS ePower zaprojekto-
wana zosta a równie  w taki sposób, aby 
dzia anie by o praktycznie bezszelestne.

PANEL DOTYKOWY ZAMIAST KLAMKI 
I ZDALNE STEROWANIE
Innowacyjnym rozwi zaniem w nap dzie 
HS ePower jest zast pienie klamki panelem 
dotykowym, który ca kowicie zmienia stan-
dardy obs ugi. Otwiera  i zamyka  drzwi 
mo na równie  za pomoc  przeno nego na-
dajnika radiowego, czytnika linii papilar-
nych, klawiatury kodowej lub zewn trz-
nego przycisku. Je li jednak inwestorom 
zale y na szerszym zakresie sterowania, na 
przyk ad z poziomu urz dzenia mobilnego, 
to drzwi tarasowe mog  by  dodatkowo wy-
posa one w modu  steruj cy GU Controller 
IO. Pozwala on, w po czeniu z central  za-
rz dzaj c , sterowa  drzwiami z dowolnego 
miejsca na ziemi. Wystarczy do tego smart-
fon z dost pem do Internetu. 

ATWY MONTA
Monta  nap du HS ePower oparty jest na 
zasadzie „step by step”. Jest to mo liwe 
dzi ki przygotowanym wcze niej modu om
„Plug & Play”, które znacznie upraszcza-
j  prac . Wózki bie ne HS ePower stosowa
mo na do skrzyde  o ci arze do 400 kg, 
a zakres stosowania obejmuje wymiary do 
3088 mm wysoko ci i 3300 mm szeroko ci 
skrzyd a. 

Nap d zosta  przebadany przez instytut 
badawczy DEKRA i spe nia warunki bu-
downictwa bez barier architektonicznych 
zgodnie z norm  DIN 18040. Dzi ki temu 
HS ePower mo e by  stosowany w domach 
prywatnych, ale równie  budynkach u y-
teczno ci publicznej, takich jak szpitale 
czy szko y. 

Innowacyjne rozwi zanie dla drzwi tarasowych
Ca kowicie zabudowany nap d HS ePower

Grupa G-U to pionier w zakresie rozwi za
tarasowych i balkonowych. Na rynek wpro-
wadza kolejn  nowo  – nap d HS ePower 
do drewnianych i aluminiowych drzwi pod-
noszono-przesuwnych.
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