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Onze geschiedenis

In 1974 richtte Eduard Tousek de firma Tousek 

Poortautomatisaties op. Hij werd meteen 

beschouwd als trendsetter in de branche en 

legde zo de basis voor de TOUSEK-groep van 

vandaag. Van bij het begin lag de focus 

exclusief op de levering aan deze 

gespecialiseerde vakman. Dit partnerschap 

heeft geleid tot de succesvolle transformatie 

van een handelsbedrijf naar een 

productiebedrijf. Intussen heeft Tousek 

vestigingen in Duitsland, Tsjechië, Polen, 

Zwitserland en de Benelux.

Ons devies

Het succes van onze klanten is voor ons 

cruciaal. Zaken doen is van alle tijden, daarom 

is het essentieel om hoffelijkheid, 

vriendelijkheid en respect voorop te stellen 

in het contact met onze klanten. De klant 

moet zich goed voelen bij Tousek.

Onze ambitie

Voor iedereen die op zoek is naar een 

kwalitatieve en veilige poortaandrijving in 

Europa, willen we een belangrijke partner 

zijn. We concentreren ons op het waarborgen 

van permanent succes op alle gebied en dit 

door voortdurend te investeren in 

ontwikkeling en productiviteit.

De producten

Overal ter wereld worden TOUSEK producten

gewaardeerd voor hun innovatieve

techno-logie en hoge kwaliteit. De hoge

duurzaamheid en nieuwste elektronica zijn

essentiële eigenschappen van onze

aandrijvingen. Bij ons stopt kwaliteit niet

bij nauwgezette productie en precieze

werking. Continue analyses en controles

tijdens het hele productieproces zijn de

kernelementen van onze kwaliteit.

Het bedrijf 

We zijn een innovatieve fabrikant, die zich 

boven alles focust op kwaliteit. Korte en 

snelle communicatiekanalen bij de firma 

Tousek laten ons toe snel in te spelen op 

veranderende markteisen.

Onderzoek, ontwikkeling, bouwen van 

prototypes, testen, productie en kwaliteits-

controle gebeurt allemaal in de hoofdzetel 

in Wenen. Dit zorgt ervoor dat Tousek een 

continu hoogstaand productieniveau kan 

garanderen.

De medewerkers

…zijn het waardevolste kapitaal van ons be-

drijf en daarom investeren we bewust in een 

langetermijnvisie, waaronder permanente 

bijscholing. Onze klanten profiteren dagelijks 

van de grondige kennis en ervaring van onze 

medewerkers. Teamwork en een nauwe be-

trokkenheid– zoals in een grote familie – zijn 

niet alleen woorden, maar dagelijkse realiteit.. 

Automatische poortopeners – voortdurend in beweging…



Automatische poortopeners – voortdurend in beweging… 

tousek – staat niet alleen voor innovatieve aandrijvingen,
maar ook voor een gebruiksvriendelijke en informatieve website.

Naast gedetailleerde informatie over alle poortaandrijvingen, heeft u er
de mogelijkheid om een Pull T online te programmeren 

door middel van een computersimulatie.

INITIËLE TESTEN DOOR TÜV
Onze schuifpoortaandrijvingen Pull T 
en onze draaipoortaandrijving Slim 
CLR hebben de initiële testen van de 
TÜV Süd voor de EN 13241-1 norm en 
onderliggende normen EN 12453 en 
EN 12445 doorstaan.

Voor poortinstallaties die volgens de 
specificaties bij deze aandrijvingen 
zijn uitgevoerd, is een actieve veilig-
heidslijst aan de hoofdsluitkant niet 
nodig. Het certificaat voor uw poort-
aandrijving is beschikbaar op onze 
website.



Motorsturingen
Microprocessor besturingen

Sta n d a a rd

Elektronische eindpositiedetectie 
De aandrijving herkent tijdens de startup van de poort auto-

matisch de eindposities en slaat die vanzelf op.

Soft stop 
Kan in stappen van 1%, afzonderlijk voor openen en sluiten, 

ingesteld worden tussen de 30 en 100% van de ingestelde maximum 
snelheid. De softloop-lengte blijft hierbij onveranderd.

Aansluithulp
De display informeert u tijdens het instellen over de te gebruiken 

aansluitklemmen en eventuele fouten. Zo bespaart u kostbare tijd!

Veiligheidslijsten
8,2 kOhm veiligheidslijsten kunnen rechtstreeks aangesloten worden aan de besturing, af-

zonderlijk voor de hoofd- en secundaire sluitkanten. Hierdoor heeft u geen dure evalua-
tie-sturing nodig. Als een veiligheidslijst getriggerd is, wordt dit aangegeven op de display.

Fotocellen
U kunt de werkingswijze van de fotocellen zelf bepalen en de 

instelling op de besturing naar wens aanpassen.

Met slechts 4 knoppen, een groot verlicht LCD-display en duidelijke 
menu’s kunt u alle functies snel en gemakkelijjk instellen.

Algemene eigenschappen

Grote verlichte LCD-display (2x16 karakters)
Met zichtvenster in de aandrijving
Keuze uit 7 talen gewone tekst, met 4 programmeertoetsen
Statusindictaie van de veiligheids- en impulsingangen
Mogelijkheid om 1- of 2-kanaalsontvanger in te pluggen
Directe aansluiting voor 8,2 kΩ veiligheidslijsten afzonderlijk voor openen/sluiten 
Elektronische krachtregeling
Uitgang elektrisch slot (behalve bij schuifhekaandrijvingen)
Auto-test van de fotocel
Keuze uit impulswerking, automatische werking en dodemansbediening
Vrij instelbare gedeeltelijke opening voor voetgangers, ook voor 1 vleugel 
Voetgangersopening ook mogelijk via afstandsbediening
Optionele module voor verlichting/poortstandmelding bij ST12/5 en ST61
Volgende talen zijn beschikbaar: Duits, Engels, Spaans, Tsjechisch, Pools, Frans, 
Nederlands

Programmeerbare besturing 
Programmeren van een elektronische poortbesturing was nooit zo prettig en veilig.



Sta n d a a rd

Optioneel

Programmeerbare besturing
Programmeren van een elektronische poortbesturing was nooit zo prettig en veilig.

tousek Interface

Algemene eigenschappen
Programmeren via PC/laptop
Weergave van de laatste 800 gebeurtenissen
Back-up van ingestelde parameters
Uploaden van vooraf ingestelde parameters in de 

 besturing
Gebeurtenissengeheugen en historiek van alle  

 wijzigingen
Cyclusteller
Software updates via het internet
Gebeurtenissenhistoriek versturen via email  
(internet toegang noodzakelijk)
Compatibel met de Pull T, ST51, ST61, ST12/5, 
TPS en Pass,

in



Schuifhekaandrijving PULL T - krachtig en veilig

Veiligheid met het ARS-Systeem 

ARS – Automatische Reversie Systeem. Als de poort op 
een obstakel stoot, stopt de aandrijving onmiddellijk en 
keert automatisch terug . Zo is bijvoorbeeld bij een PULL 
T8 een passieve veiligheidslijst op de hoofdsluitkant 
voldoende om poorten tot 800 kg veilig te stoppen. Dure 
overdracht systemen en veiligheidslijsten zijn dus 
overbodig.

*Initiële test in overeenstemming met EN 13241-1
door TÜV-Süd op basis van EN 12453 en EN 12445.

Tandwielen uit gehard staal
Alle Pull T modellen zijn standaard uitgerust met een 
overbrenging in gehard staal. Voor een optimale smering, 
zelfs bij lage temperaturen, worden enkel hoogwaardige 
oliën gebruikt.

Vergrendelbare noodontgrendeling
De motor vergrendelt de poort op een veilige en be-
trouwbare manier. De noodontgrendeling – belangrijk 
bij stroomuitval – is afgesloten met een halve europro-
fielcilinder. Deze kan worden vervangen om deel uit te 
maken van een bestaand sleutelplan. Een eurocilinder 
en 3 sleutels worden steeds standard meegeleverd.

Sensor
Een ander uniek kenmerk is de nieuw ontwikkelde snel-
heidssensor van de Pull T. Deze ontvangt niet minder dan 
6200 signalen per seconde! Hierdoor kan de Pull T de ver-
eiste kracht permanent en actief aanpassen. De kracht blijft 
gelijk bij elke snelheid, zodat latere aanpassingen niet meer 
nodig zijn. De gekende hoge veiligheidsnormen van Tousek 
worden bij deze aandrijvingen nogmaals verbeterd. Na-
tuurlijk voldoet de Pull T serie aan de EN 13241-1 norm.

Batterij
Optioneel kan een back-up batterij geïntegreerd worden 
in de Pull T24 of de Pull T24speed. Hierdoor opent en 
sluit uw poort ook nog tijdens een stroomonderbreking.

Zelflerende eindposities 

Alle modellen leren bij het instellen automatisch hun eindposities 
aan. U kunt nadien nog kleine aanpassingen doen, mocht daartoe 
de noodzaak zijn. Onze encoder maak magnetische eindschakelaars 
overbodig, zodat die in de winter ook niet kunnen vastvriezen!

Soft stop
In beide richtingen zal de motor eerst vertragen en dan pas stoppen. 
Hierdoor loopt uw poort veel zachter en wordt bovendien de mecha-
niek van de poort en de motor ontzien.

7 t

alen selecteerbaar



Zuinig
De Pull T help u om tijd en ener-

gie te besparen. In stand-by 

worden alle accessoires die niet 

gebruikt worden uitgeschakeld. 

Dit resulteert in een zeer laag 

stroomverbruik van ca. 1 Watt in 

rust.

Afneembare display

Het hart van de Pull T is de display die u zelfs kunt aflezen met de beschermkap op de motor. Voor uw 

gemak geeft de display alle info in duidelijke tekst. Hierdoor ziet u de positie van de poort, krijgt u info 

over storingen en een hulp bij de installatie. De display is afneembaar, eventuele aanpassingen doet u 

gewoon rechtopstaand.

Pull  T5

500 kg

30m

20 cycl./dag

11 m/min.

20 Nm

230V±10%

230V

Z20 module 4

Pull  T8

800 kg

30m

tot 40%

11 m/min.

25 Nm

230V±10%

230V

Z20 module 4

Pull  T10

1.000 kg

30m

tot 60%

9 m/min.

25 Nm

230V±10%

230V

Z16 module 4

Pull  T15

1.500 kg

30m

tot 60%

9 m/min.

30 Nm

230V±10%

230V

Z16 module 4

Pull  T24

600 kg

30m

tot 80%

13 m/min.

20 Nm

230V±10%

24V DC

Z16 module 4

Pull  T24speed

400 kg

30m

tot 80%

16 m/min.

20 Nm

230V±10%

24V DC

Z20 module 4

Omschrijving

Poortgewicht

Max. poortbreedte

Inschakelduur

Loopsnelheid

 Kracht

Voedingspanning

Motorspanning

Tandwiel

Technische eigenschappen

Pull  T4speed

400 kg

30m

tot 60%

17,5 m/min.

20 Nm

230V±10%

230V

Z16 module 4

Stroomuitval
De Pull T heeft een ontgrendeling 

met ( verwisselbare ) eurocilinder:  

bij een stroomuitval opent u 

gemakkelijk met de hand of u 

gebruikt de optionele back-up 

batterij voor de T24 modellen.



www.tousek.com

tousek PRODUCTENS

Schuifhekaandrijvingen i
Draaihekaandrijvingen i

Garagedeuraandrijvingen i
Vouwdeuraandrijvingen i

Slagbomen i
Parkeersystemen i

Vensteropeners i
Koepelopeners i

Deuropeners i
Elektronische besturingen i

Afstandsbedieningen i
Sleutelschakelaars i
Toegangscontrole i

Veiligheidstoebehoren i
Accessoires i
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tousek GmbH 
D-83395 Freilassing

Traunsteiner Straße 12 
Tel: +49/ 8654/ 77 66 - 0 

Fax: +49/ 8654/ 57 196
Email: info@tousek.de

tousek Benelux NV 
B-3930 Hamont-Achel 

Buitenheide 2A / 1 
Tel: +32 11 91 61 60 

Fax: +32 11 91 61 60
Email: info@tousek.nl

tousek Sp. z o.o.
PL-43-190 Mikołów (k/Katowic) 

Gliwicka 67
Tel: +48/ 32/ 738 53 65 

Fax: +48/ 32/ 738 53 66
Email: info@tousek.pl
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CZ-130 00 Praha 3, Jagellonská 9

Tel: +420/ 222 090 980 
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