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LEGENDA

Prevádzka
Výrobok vhodný na
rezidenciálne použitie

Výrobok vhodný pre komerčné
použitie (spoloč. garáže, firmy)

Výrobok vhodný na
priemyselné použitie

Výrobok vhodný pre
intenzívnu prevádzku

Inštalácia
Výrobok CORDLESS,
napájanie batériami

PRATICO systém pre odblokovanie
rádiovým diaľkovým ovládaním

Výrobok
Pohon napájaný 24V
priamo z elektroniky

Motor a elektronika s napájaním
230-400V A.C. trojfázový

Exkluzívny patent
CAME

Normy
Automatizácie testované v súlade s kritériami Európskych Noriem v oblasti
bezpečnosti ovládacích síl, podľa noriem EN 12453 - EN 12445

Novinka 2011 - 2012
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POHONY POSUVNÝCH BRÁN
BX-243
pohony posuvných brán do 300 kg / 600 Ib s 24V D.C. motorom
001BX-243

pohon posuvnej brány do 300 kg do max. dĺžky 8,5 m, modul ozubenia 4,
so zabudovanou elektronikou, vybavený enkóderom a systémom detekcie
prekážok + mechanic. konc. spínačmi, vhodný pre intenzívnu prevádzku

001BX-243C

pohon 001BX-243 s reťazovým prevodom

002LB90

karta pripojenia 2 batérií 12V-1.2Ah záložného zdroja

BX-246
pohony posuvných brán do 600 kg / 1320 Ib s 24V D.C. motorom
001BX-246

pohon posuvnej brány do 600 kg do max. dĺžky 18 m, modul ozubenia 4,
so zabudovanou elektronikou, vybavený enkóderom a systémom detekcie
prekážok + mechanic. konc. spínačmi, vhodný pre intenzívnu prevádzku

002LBD2

karta pripojenia 2 batérií 12V-1.2Ah záložného zdroja

BX
pohony posuvných brán do 400 - 600 - 800 kg / 880 - 1320 - 1760 Ib s 230V A.C. motorom
001BX-74

pohon posuvnej brány do 400 kg do max. dĺžky 14 m, modul ozubenia 4,
so zabudovanou elektronikou, vybavený enkóderom a systémom
pre detekciu prekážok + mechanickými koncovými spínačmi

001BX-74A

pohon posuvnej brány do 800 kg do max. dĺžky 14 m, modul ozubenia 4,

(iba v sete)

so zabudovanou elektronikou, vybavený mechanickými koncovými spínačmi

001BX-78

pohon posuvnej brány do 800 kg do max. dĺžky 14 m, modul ozubenia 4,

(iba v sete)

so zabudovanou elektronikou, vybavený enkóderom a systémom
pre detekciu prekážok + mechanickými koncovými spínačmi
001BX-78A

pohon posuvnej brány do 800 kg do max. dĺžky 14 m, modul ozubenia 4,

(iba v sete)

so zabudovanou elektronikou, vybavený mechanickými koncovými spínačmi

001BX-10

pohon posuvnej brány do 800 kg do max. dĺžky 20 m, modul ozubenia 4,
so zabudovanou elektronikou, vybavený enkóderom a systémom pre
detekciu prekážok + mechanic. konc. spínačmi, s displejom pre programáciu

001BX-P

pohon posuvnej brány do 600 kg do max. dĺžky 14 m, modul ozubenia 4,
so zabudovanou elektronikou, vybavený systémom odblokovania diaľkovým
ovládačom "PRATICO SYSTEM", s batériami 12V-1.2Ah záložného zdroja

002RSE

karta ovládania funkcií

Príslušenstvo pre BX:
001R001

bezpečn. odblok. kľúč, cylindrický zámok s DIN vložkou

001B4337

príslušenstvo na reťazový prevod pre pohony BX

009CCT

reťaz 1/2 " pre reťazový prevod (cena za bm)

009CGIU

spojka pre 1/2 " reťaz

(iba v sete)

POHONY POSUVNÝCH BRÁN
BK
pohony posuvných brán do 800-1200-1800-2200 kg / 1760-2640-3970-4850 Ib s 230V A.C. motorom
001BK-800

pohon posuvnej brány do 800 kg do max. dĺžky 20 m, modul ozubenia 4,
so zabudovanou elektronikou, s mechanickými koncovými spínačmi,
vhodný pre intenzívnu prevádzku

001BK-1200

pohon posuvnej brány do 1200 kg do max. dĺžky 20 m, modul ozubenia 4,
so zabudovanou elektronikou, s mechanickými koncovými spínačmi

001BK-1200P

pohon posuvnej brány do 1200 kg do max. dĺžky 14 m, modul ozubenia 4,
so zabudovanou elektronikou, s mechanickými koncovými spínačmi,
vybavený systémom ovloblokovania diaľkovým ovládačom
"PRATICO SYSTEM", s batériami 12V-1.2Ah záložného zdroja

001BKE-1200

pohon posuvnej brány do 1200 kg do max. dĺžky 13 m, modul ozubenia 4,
so zabudovanou elektronikou, vybavený enkóderom + mechanickými
koncovými spínačmi

001BK-1800

pohon posuvnej brány do 1800 kg do max. dĺžky 20 m, modul ozubenia 4,
so zabudovanou elektronikou, s mechanickými koncovými spínačmi

001BKE-1800

pohon posuvnej brány do 1800 kg do max. dĺžky 13 m, modul ozubenia 4,
so zabudovanou elektronikou, vybavený enkóderom + mechanickými
koncovými spínačmi

001BK-2200

pohon posuvnej brány do 2200 kg do max. dĺžky 20 m, modul ozubenia 6,

001BK-221

pohon posuvnej brány do 2200 kg do max. dĺžky 20 m, modul ozubenia 6,

001BKE-2200

pohon posuvnej brány do 2200 kg do max. dĺžky 13 m, modul ozubenia 6,

so zabudovanou elektronikou, s mechanickými koncovými spínačmi
so zabudovanou elektronikou, s mechanickými koncovými spínačmi
so zabudovanou elektronikou, vybavený enkóderom + mechanickými
koncovými spínačmi

BK - BY, 400 V
pohony posuvných brán do 2200 - 3500 kg / 4850 - 7720 Ib s 230 - 400 V A.C. 3 - fázovým motorom
001BK-2200T

pohon posuvnej brány do 2200 kg do max. dĺžky 23 m, modul ozubenia 6,

002ZT6

elektronika v ABS skrinke, vybavená autodiagnózou bezpečn. príslušenstva

002ZT6C

elektronika v ABS skrinke, vybavená autodiagnózou bezpečn. príslušenstva
doplnená bezpečn. STOP tlačítkom, ovlád. tlačítkami a hlavným vypínačom

001BY-3500T

pohon posuvnej brány do 3500 kg do max. dĺžky 23 m, modul ozubenia 6,
so zabudovanou elektronikou, s mechanickými koncovými spínačmi

Príslušenstvo pre BK a BY:
001R001

bezpečn. odblok. kľúč, cylindrický zámok s DIN vložkou

001B4353

príslušenstvo na reťazový prevod pre pohony BK, BY

009CCT

reťaz 1/2 " pre reťazový prevod (cena za bm)

009CGIU

spojka pre 1/2 " reťaz

PRÍSLUŠENSTVO A OZUBENÉ HREBENE PRE POSUVNÉ BRÁNY
001BRC15

káblový nosič pre brány do 15m

001BRCP

hliníkový predlžovací profil nosiča L= 5,10 m
príklad použitia: pre 15 m bránu je potrebné 1 ks 001BRC15 + 3 ks 001BRCP

009CGZ

oceľový pozink. ozub. hrebeň 22 x 22 mm, navárací, modul ozubenia 4

009CGZP

poplast. ozub. hrebeň s oceľovým jadrom 20 x 20 mm, modul ozubenia 4

009CGZS

oceľový pozink. ozub. hrebeň 30 x 8 mm, šróbovací s dištancmi, modul

(cena za bm)
(cena za bm), iba pre pohony BX
ozubenia 4 (cena za bm)
009CGZ6

oceľový pozink. ozub. hrebeň 30 x 30 mm, navárací, modul ozubenia 6
pre pohony BK 2200 a BY 3500 (cena za bm)

Prehľad použitia pohonov posuvných brán
POUŽITIE

Model
BX-243
BX-74
BX-246
BX-P
BX-78
BX-10
BK-800
BK-1200
BK-1200P
BKE-1200
BK-1800
BKE-1800
BK-2200
BKE-2200
BK-2200T
BY-3500T

Rezidenciálne

Komerčné

Priemyselné

Intenzívna prevádzka

Maximálna váha brány
300
400
600
600
800
800
800
1200
1200
1200
1800
1800

áno
400
600
600
600
600
800
1200
1200
1200
1800
1800
2200
2200
2200
3500

600

áno

800
1200
1200
1200
1800
1800
2200
2200
2200
3500

áno

• 230V A.C. • 24V D.C. • 230 - 400V A.C. trojfázový

POHONY KRÍDLOVÝCH BRÁN
AMICO, 24V
pohony krídlových brán do šírky 1,8 m / krídlo a váhy max. 250 kg / krídlo s 24 V D.C. motorom
001A1824

nevratný pohon krídlovej brány do 1,8 m (čas otvorenia 90º nastaviteľný)
vybavený enkóderom, vhodný pre intenzívnu prevádzku

002ZLJ14

multifunkčná elektronika pre 1 - krídlové brány, zabudovaná v ABS skrinke,
vybavená displejom pre programáciu a autodiagnózou bezpečn. prísluš.

002ZL92

multifunkčná elektronika pre 2 - krídlové brány, zabudovaná v ABS skrinke

002ZLJ24

multifunkčná elektronika pre 2 - krídlové brány, zabudovaná v ABS skrinke,
vybavená displejom pre programáciu a autodiagnózou bezpečn. prísluš.

002LB90

karta pripojenia 2 batérií 12V-1.2Ah záložného zdroja
pre elektroniku ZLJ14 a ZL92

002LB180

karta pripojenia 2 batérií 12V-1.2Ah záložného zdroja
pre elektroniku ZLJ24

Príslušenstvo pre AMICO:
001LOCK81

elektrický zámok s jednostrannou cylindrickou vložkou

001LOCK82

elektrický zámok s obojstrannou cylindrickou vložkou

001D001

bezpečn. odblok. kľúč, cylindrický zámok s DIN vložkou

001H3000

pancierová skrinka s oblokovacím lankom, L= 5m

ATI, 230V
pohony krídlových brán do šírky 3 - 5 m / krídlo a váhy max. 800 - 1000 kg / krídlo s 230V A.C. motorom
001A3000
001A3000A
001A3100

nevratný pohon krídlovej brány do 3 m (čas otvorenia 90º 19s), vybavený
koncovým mikrospínačom pre otvorenú polohu (mikrospínač)
nevratný pohon krídlovej brány do 3 m (čas otvorenia 90º 19s), vybavený
2 koncovými mikrospínačmi pre otvorenú i zatvorenú polohu
vratný pohon krídlovej brány do 3 m (čas otvorenia 90º 19s)

001A3006

vratný pohon krídlovej brány do 3 m (čas otvorenia 90º 19s), vybavený
2 koncovými mikrospínačmi pre otvorenú i zatvorenú polohu
nevratný pohon krídlovej brány do 3 m (čas otvorenia 90º 28s)

001A3106

vratný pohon krídlovej brány do 3 m (čas otvorenia 90º 28s)

001A5000

nevratný pohon krídlovej brány do 5 m (čas otvorenia 90º 32s)

001A3100A

koncovým mikrospínačom pre otvorenú polohu (mikrospínač)
001A5000A
001A5100

nevratný pohon krídlovej brány do 5 m (čas otvorenia 90º 32s), vybavený
2 koncovými mikrospínačmi pre otvorenú i zatvorenú polohu
vratný pohon krídlovej brány do 5 m (čas otvorenia 90º 32s)

001A5006

vratný pohon krídlovej brány do 5 m (čas otvorenia 90º 32s), vybavený
2 koncovými mikrospínačmi pre otvorenú i zatvorenú polohu
nevratný pohon krídlovej brány do 5 m (čas otvorenia 90º 45s)

001A5106

vratný pohon krídlovej brány do 5 m (čas otvorenia 90º 45s)

001A5100A

POHONY KRÍDLOVÝCH BRÁN
002ZA3N

multifunkčná elektronika pre krídlové brány, zabudovaná v ABS skrinke

002ZM3E

multifunkčná elektronika pre 2 - krídlové brány, zabudovaná v ABS skrinke,
vybavená displejom pre programáciu a autodiagnózou bezpečn. prísluš.

ATI, 24V
pohony krídlových brán do šírky 3 - 5 m / krídlo a váhy max. 800 - 1000 kg / krídlo s 24V D.C. motorom
001A3024N

nevratný pohon krídlovej brány do 3 m (čas otvorenia 90º nastaviteľný)

001A5024N

vhodný pre intenzívnu prevádzku
nevratný pohon krídlovej brány do 5 m (čas otvorenia 90º nastaviteľný)

002ZL180

elektronika pre 2-krídlové brány s 24V pohonmi, zabudovaná v ABS skrinke

002LB180

karta pripojenia 2 batérií 12V-1.2Ah záložného zdroja

vhodný pre intenzívnu prevádzku

pre elektroniku ZL180
Príslušenstvo pre ATI:
001LOCK81

elektrický zámok s jednostrannou cylindrickou vložkou

001LOCK82

elektrický zámok s obojstrannou cylindrickou vložkou

001D001

bezpečn. odblok. kľúč, cylindrický zámok s DIN vložkou

001H3000

pancierová skrinka s oblokovacím lankom, L= 5m

AXO, 230V
pohony krídlových brán do šírky 3-4-7 m / krídlo a váhy max. 800-1000 kg / krídlo s 230V A.C. motorom
001AX302304

nevratný pohon krídlovej brány do 3 m s enkóderom (čas otvorenia 90º 20s)

001AX312304

vratný pohon krídlovej brány do 3 m s enkóderom (čas otvorenia 90º 20s)

001AX402306

nevratný pohon krídlovej brány do 4 m s enkóderom (čas otvorenia 90º 28s)

001AX412306

vratný pohon krídlovej brány do 4 m s enkóderom (čas otvorenia 90º 28s)

001AX71230

vratný pohon krídlovej brány do 7 m s enkóderom (čas otvorenia 90º 40s)

002ZM3E

multifunkčná elektronika pre 2 - krídlové brány, zabudovaná v ABS skrinke,
vybavená displejom pre programáciu a autodiagnózou bezpečn. prísluš.

AXO, 24V
pohony krídlových brán do šírky 3 - 5 m / krídlo a váhy max. 800 - 1000 kg / krídlo s 24V D.C. motorom
001AX3024

nevratný pohon krídlovej brány do 3 m (čas otvorenia 90º nastaviteľný),
vybavený enkóderom, vhodný pre intenzívnu prevádzku

001AX5024

nevratný pohon krídlovej brány do 5 m (čas otvorenia 90º nastaviteľný),
vybavený enkóderom, vhodný pre intenzívnu prevádzku

002ZLJ14

multifunkčná elektronika pre 1 - krídlové brány, zabudovaná v ABS skrinke,
vybavená displejom pre programáciu a autodiagnózou bezpečn. prísluš.

POHONY KRÍDLOVÝCH BRÁN
002ZLJ24

multifunkčná elektronika pre 2 - krídlové brány, zabudovaná v ABS skrinke,
vybavená displejom pre programáciu a autodiagnózou bezpečn. prísluš.

002LB90

karta pripojenia 2 batérií 12V-1.2Ah záložného zdroja
pre elektroniku ZLJ14

002LB180

karta pripojenia 2 batérií 12V-1.2Ah záložného zdroja
pre elektroniku ZLJ24

Príslušenstvo pre AXO:
001LOCK81

elektrický zámok s jednostrannou cylindrickou vložkou

001LOCK82

elektrický zámok s obojstrannou cylindrickou vložkou

KRONO
pohony krídlových brán do šírky 3 - 5 m / krídlo a váhy max. 800 - 1000 kg / krídlo s 230V A.C. motorom
001KR300D

pravý nevratný pohon krídlovej brány do 3 m bez konc. spínačov

001KR300S

ľavý nevratný pohon krídlovej brány do 3 m bez konc. spínačov

001KR302D

pravý nevratný pohon krídlovej brány do 3 m bez konc. spínačov, rýchly

001KR302S

ľavý nevratný pohon krídlovej brány do 3 m bez konc. spínačov, rýchly

001KR310D

pravý nevratný pohon krídlovej brány do 3 m, vybavený
2 koncovými mikrospínačmi pre otvorenú i zatvorenú polohu

001KR310S

ľavý nevratný pohon krídlovej brány do 3 m, vybavený
2 koncovými mikrospínačmi pre otvorenú i zatvorenú polohu

001KR510D

pravý nevratný pohon krídlovej brány do 5 m, vybavený
2 koncovými mikrospínačmi pre otvorenú i zatvorenú polohu

001KR510S

ľavý nevratný pohon krídlovej brány do 5 m, vybavený
2 koncovými mikrospínačmi pre otvorenú i zatvorenú polohu

002ZA3N

multifunkčná elektronika pre krídlové brány, zabudovaná v ABS skrinke

002ZM3E

multifunkčná elektronika pre 2 - krídlové brány, zabudovaná v ABS skrinke,
vybavená displejom pre programáciu a autodiagnózou bezpečn. prísluš.

Príslušenstvo pre KRONO:
001KR001

bezpečn. odblok. kľúč, cylindrický zámok s DIN vložkou

FLEX
pohony krídlových brán do šírky 1,6 m / krídlo a váhy max. 150 kg / krídlo s 24V D.C. motorom
001F500

vratný pohon krídlovej brány do 1,6 m s kĺbovým ramenom

001F510

vratný pohon krídlovej brány do 1,6 m s rovným ramenom

vhodný pre intenzívnu prevádzku
vhodný pre intenzívnu prevádzku
002ZL160N

elektronika pre 1 - krídlové brány, zabudovaná v ABS skrinke, vybavená
ampérometrickou detekciou prekážok

002ZL150N

elektronika pre 2 - krídlové brány, zabudovaná v ABS skrinke

POHONY KRÍDLOVÝCH BRÁN
002LB54

karta pripojenia 2 batérií 12V-1.2Ah záložného zdroja

Príslušenstvo pre FLEX:
001LOCK81

elektrický zámok s jednostrannou cylindrickou vložkou

001LOCK82

elektrický zámok s obojstrannou cylindrickou vložkou

STYLO
pohony krídlových brán do šírky 1,8 m / krídlo a váhy max. 150 kg / krídlo s 24V D.C. motorom
001STYLO-ME

nevratný pohon krídlovej brány do 1,8 m s enkóderom
vhodný pre intenzívnu prevádzku

002ZL92

multifunkčná elektronika pre 2 - krídlové brány, zabudovaná v ABS skrinke

002LB90

karta pripojenia 2 batérií 12V-1.2Ah záložného zdroja
pre elektroniku ZLJ14 a ZL92

Príslušenstvo pre STYLO:
001STYLO-BS
kĺbové rameno
001STYLO-BD

rovné rameno s klznou lištou

FAST, 230V
pohony krídlových brán do šírky 2,3 m / krídlo a váhy max. 300 kg / krídlo s 230V A.C. motorom
001F7000

nevratný pohon krídlovej brány do 2,3 m s kĺbovým ramenom
so zabudovanou elektronikou ZF1

001F7001

nevratný pohon krídlovej brány do 2,3 m s kĺbovým ramenom

001F7001E

nevratný pohon krídlovej brány do 2,3 m s kĺbovým ramenom a enkóderom

002ZA3N

multifunkčná elektronika pre krídlové brány, zabudovaná v ABS skrinke

002ZM3E

multifunkčná elektronika pre 2 - krídlové brány, zabudovaná v ABS skrinke,
vybavená displejom pre programáciu a autodiagnózou bezpečn. prísluš.

FAST, 24V
pohony krídlových brán do šírky 2,3 m / krídlo a váhy max. 300 kg / krídlo s 24V D.C. motorom
001F7024N

nevratný pohon krídlovej brány do 2,3 m s kĺbovým ramenom,
vhodný pre intenzívnu prevádzku

002ZL180

elektronika pre 2 - krídlové brány, zabudovaná v ABS skrinke

001F7024E

nevratný pohon krídlovej brány do 2,3 m s kĺbovým ramenom a enkóderom,
vhodný pre intenzívnu prevádzku

POHONY KRÍDLOVÝCH BRÁN
002ZLJ14

multifunkčná elektronika pre 1 - krídlové brány, zabudovaná v ABS skrinke,
vybavená displejom pre programáciu a autodiagnózou bezpečn. prísluš.

002ZLJ24

multifunkčná elektronika pre 2 - krídlové brány, zabudovaná v ABS skrinke,
vybavená displejom pre programáciu a autodiagnózou bezpečn. prísluš.

002LB90

karta pripojenia 2 batérií 12V-1.2Ah záložného zdroja
pre elektroniku ZLJ14

002LB180

karta pripojenia 2 batérií 12V-1.2Ah záložného zdroja
pre elektroniku ZLJ24 a ZL180

Príslušenstvo pre FAST:
001LOCK81

elektrický zámok s jednostrannou cylindrickou vložkou

001LOCK82

elektrický zámok s obojstrannou cylindrickou vložkou

001F7002

rovné rameno s klznou lištou

001H3000

pancierová skrinka s oblokovacím lankom, L= 5m

FERNI, 230V
pohony krídlových brán do šírky 4 m / krídlo a váhy max. 800 kg / krídlo s 230V A.C. motorom
001F1000

nevratný pohon krídlovej brány do 4 m s kĺbovým ramenom

001F1100

vratný pohon krídlovej brány do 4 m s kĺbovým ramenom

001FE40230

nevratný pohon krídlovej brány do 4 m s kĺbovým ramenom, s enkóderom

002ZA3N

multifunkčná elektronika pre krídlové brány, zabudovaná v ABS skrinke

002ZM3E

multifunkčná elektronika pre 2 - krídlové brány, zabudovaná v ABS skrinke,
vybavená displejom pre programáciu a autodiagnózou bezpečn. prísluš.

FERNI, 24V
pohony krídlových brán do šírky 4 m / krídlo a váhy max. 800 kg / krídlo s 24V D.C. motorom
001F1024

nevratný pohon krídlovej brány do 4 m s kĺbovým ramenom,
vhodný pre intenzívnu prevádzku

002ZL170N

elektronika pre 1 - krídlové brány, zabudovaná v ABS skrinke

002ZL19N

elektronika pre 2 - krídlové brány, zabudovaná v ABS skrinke

002LB18

ABS skrinka s kartou pripojenia 3 batérií 12V-7Ah záložného zdroja

001FE4024

nevratný pohon krídlovej brány do 4 m s kĺbovým ramenom, s enkóderom,
vhodný pre intenzívnu prevádzku

002ZLJ14

multifunkčná elektronika pre 1 - krídlové brány, zabudovaná v ABS skrinke,
vybavená displejom pre programáciu a autodiagnózou bezpečn. prísluš.

002ZLJ24

multifunkčná elektronika pre 2 - krídlové brány, zabudovaná v ABS skrinke,
vybavená displejom pre programáciu a autodiagnózou bezpečn. prísluš.

POHONY KRÍDLOVÝCH BRÁN
002LB90

karta pripojenia 2 batérií 12V-1.2Ah záložného zdroja
pre elektroniku ZLJ14

002LB180

karta pripojenia 2 batérií 12V-1.2Ah záložného zdroja
pre elektroniku ZLJ24 a ZL180

Príslušenstvo iba pre FE40230 / FE4024:
001FERNI-BDX

teleskopické rovné transmisné rameno pre krídla do šírky 2 m, pravé

001FERNI-BSX

teleskopické rovné transmisné rameno pre krídla do šírky 2 m, ľavé

Príslušenstvo pre FERNI všeobecne:
001LOCK81

elektrický zámok s jednostrannou cylindrickou vložkou

001LOCK82

elektrický zámok s obojstrannou cylindrickou vložkou

001F1001

teleskopické rovné transmisné rameno pre krídla do šírky 2 m

001H3000

pancierová skrinka s oblokovacím lankom, L= 5m

MYTO
pohony krídlových brán do šírky 1,8 m / krídlo a váhy max. 200 kg / krídlo s 24V D.C. motorom
001MYTO-ME

externý / podzemný pohon krídlovej brány do 1,8 m s transmisným ramenom,
vybavený enkóderom, vhodný pre intenzívnu prevádzku

002ZLJ14

multifunkčná elektronika pre 1 - krídlové brány, zabudovaná v ABS skrinke,
vybavená displejom pre programáciu a autodiagnózou bezpečn. prísluš.

002ZL92

multifunkčná elektronika pre 2 - krídlové brány, zabudovaná v ABS skrinke

002ZLJ24

multifunkčná elektronika pre 2 - krídlové brány, zabudovaná v ABS skrinke,
vybavená displejom pre programáciu a autodiagnózou bezpečn. prísluš.

002LB90

karta pripojenia 2 batérií 12V-1.2Ah záložného zdroja
pre elektroniku ZLJ14

002LB180

karta pripojenia 2 batérií 12V-1.2Ah záložného zdroja
pre elektroniku ZLJ24 a ZL180

Príslušenstvo pre MYTO:
001MYTO-C

osadzovacia vaňa pre MYTO-ME na externú, alebo podzemnú inštaláciu

001MYTO-BD

elektrický zámok s obojstrannou cylindrickou vložkou

POHONY KRÍDLOVÝCH BRÁN
FROG - J
pohony krídlových brán do šírky 1,8 m / krídlo a váhy max. 200 kg / krídlo s 24V D.C. motorom
001FROG-J

podzemný pohon krídlovej brány do 1,8 m, vybavený enkóderom,
vhodný pre intenzívnu prevádzku

002ZLJ14

multifunkčná elektronika pre 1 - krídlové brány, zabudovaná v ABS skrinke,
vybavená displejom pre programáciu a autodiagnózou bezpečn. prísluš.

002ZL92

multifunkčná elektronika pre 2 - krídlové brány, zabudovaná v ABS skrinke

002ZLJ24

multifunkčná elektronika pre 2 - krídlové brány, zabudovaná v ABS skrinke,
vybavená displejom pre programáciu a autodiagnózou bezpečn. prísluš.

002LB90

karta pripojenia 2 batérií 12V-1.2Ah záložného zdroja
pre elektroniku ZLJ14

002LB180

karta pripojenia 2 batérií 12V-1.2Ah záložného zdroja
pre elektroniku ZLJ24 a ZL180

Príslušenstvo pre FROG-J:
001FROG-JC

osadzovacia vaňa pre FROG-J na podzemnú inštaláciu

001A4617

odblokovací systém pohonu FROG-J

FROG, 230V
pohony krídlových brán do šírky 3,5 m / krídlo a váhy max. 800 kg / krídlo s 230V A.C. motorom
001FROG-A

nevratný podzemný pohon krídlovej brány do 3,5 m

001FROG-AV

nevratný podzemný pohon krídlovej brány do 1,3 m (rýchla verzia otvár.)

001FROG-AE

nevratný podzemný pohon krídlovej brány do 3,5 m s enkóderom

002ZA3N

multifunkčná elektronika pre krídlové brány, zabudovaná v ABS skrinke

002ZM3E

multifunkčná elektronika pre 2 - krídlové brány, zabudovaná v ABS skrinke,
vybavená displejom pre programáciu a autodiagnózou bezpečn. prísluš.

Príslušenstvo pre FROG-A, A24:
001FROG-CF

osadzovacia oceľová vaňa pre FROG-A na podzemnú inštaláciu,
so špeciálnou antikoróznou kataforéznou úpravou

001FROG-CFI

osadzovacia nerezová vaňa pre FROG-A na podzemnú inštaláciu

001A4370

transmisná páka pre otváranie do 140º pre krídla max. do šírky do 2 m

001A4472

nastaviteľný doraz pre otvorenú polohu

001FL180

transmisná páka pre otváranie do 180º pre krídla max. do šírky do 2 m

POHONY KRÍDLOVÝCH BRÁN

POHONY KRÍDLOVÝCH BRÁN
FROG PLUS, 230V
pohony krídlových brán do šírky 5,5m a 7 m / krídlo a váhy max. 1000 kg / krídlo s 230V A.C. motorom
001FROG-PM4

4-pólový nevratný podzemný pohon krídlovej brány do 5,5 m, s enkóderom

001FROG-PM6

6-pólový nevratný podzemný pohon krídlovej brány do 7 m, s enkóderom

002ZM3EP

multifunkčná elektronika pre 2 - krídlové brány, zabudovaná v ABS skrinke,
vybavená displejom pre programáciu a autodiagnózou bezpečn. prísluš.

Príslušenstvo pre FROG PLUS:
001FROG-PC

osadzovacia oceľová vaňa pre FROG-A na podzemnú inštaláciu,
so špeciálnou antikoróznou kataforéznou úpravou, vybavená nosnou
pákou krídla, s nastaviteľným dorazom pre otvorenú polohu

001A4801

koncové spínače pre FROG PLUS

FROG, 24V
pohony krídlových brán do šírky 3,5 m / krídlo a váhy max. 800 kg / krídlo s 24V D.C. motorom
001FROG-A24

nevratný podzemný pohon krídlovej brány do 3,5 m
vhodný pre intenzívnu prevádzku

002ZL170N

elektronika pre 1 - krídlové brány, zabudovaná v ABS skrinke

002ZL19N

elektronika pre 2 - krídlové brány, zabudovaná v ABS skrinke

001FROG-A24E

nevratný podzemný pohon krídlovej brány do 3,5 m s enkóderom
vhodný pre intenzívnu prevádzku

002ZLJ14

multifunkčná elektronika pre 1 - krídlové brány, zabudovaná v ABS skrinke,
vybavená displejom pre programáciu a autodiagnózou bezpečn. prísluš.

002ZLJ24

multifunkčná elektronika pre 2 - krídlové brány, zabudovaná v ABS skrinke,
vybavená displejom pre programáciu a autodiagnózou bezpečn. prísluš.

002LB18

ABS skrinka s kartou pripojenia 3 batérií 12V-7Ah záložného zdroja

002LB90

karta pripojenia 2 batérií 12V-1.2Ah záložného zdroja
pre elektroniku ZLJ14

002LB180

karta pripojenia 2 batérií 12V-1.2Ah záložného zdroja
pre elektroniku ZLJ24

Všeobecné príslušenstvo pre FROG A, A24, PLUS:
001A4364

odblokovací systém - pákový

001A4365

odblokovací systém - trojhranný kľúč

001A4366

odblokovací systém - kľúč s cylindrickou DIN vložkou

001LOCK81

elektrický zámok s jednostrannou cylindrickou vložkou

001LOCK82

elektrický zámok s obojstrannou cylindrickou vložkou

POHONY KRÍDLOVÝCH BRÁN
SUPERFROG, 400 V
pohony krídlových brán do šírky 8 m a váhy max. 1500 kg / krídlo s 230 - 400 V A.C. 3-fázovým motorom
001FROG-MD

nevratný podzemný pohon krídlovej brány do 8 m - pravý

001FROG-MS

nevratný podzemný pohon krídlovej brány do 8 m - ľavý

002ZM3ES

multifunkčná elektronika pre krídlové brány, zabudovaná v ABS skrinke,
vybavená signalizačným displejom a autodiagnózou bezpečn. prísluš.

Príslušenstvo pre SUPERFROG:
001FROG-CD

osadzovacia oceľová vaňa pre FROG-MD na podzemnú inštaláciu,

001FROG-CS

osadzovacia oceľová vaňa pre FROG-MS na podzemnú inštaláciu,

Prehľad použitia pohonov krídlových brán
POUŽITIE

Model
FROG-AV
F500, F510
STYLO-ME
MYTO-ME
A1824
FROG-J
F7024N / E
F7000 / 1 / 1E
A3024N
A3000, A3000A
A3100, A3100A
A3006, 3106
AX3024
AX302304
AX312304
KR-300 a 310 D/S
FROG-A24 / 24E
FROG-A / AE
AX402306
AX412306
F1024
F1000, 1100
A5024N
A5000, A5000A
A5100, A5100A
A5006, 5106
AX5024
KR-510 D / S
FROG PM4
AX71230
FROG PM6
FROG- MD / MS

Rezidenciálne

Komerčné

Priemyselné

Intenzívna prevádzka

Maximálna šírka jedného krídla brány v metroch
1,3
1,6
1,8
1,8
1,8
1,8
2,3
2,3
3
3
3
3
3
3
3
3
3,5
3,5
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5,5
7

2,3
2,3
3
3
3
3
3
3
3
3
3,5
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5,5
7
7
8

2,3

áno
áno
áno
áno
áno
áno

3

áno

3

áno

3,5

áno

4

áno

5

áno

5

áno

7
8

• 230V A.C. • 24V D.C. • 230 - 400V A.C. trojfázový

POHONY GARÁŽOVÝCH BRÁN
VER, 24V
pohony garážových brán s trakčnou silou do 850 N a 24V D.C. motorom
001V900E

vlečný pohon pre výklopné a sekciové brány s enkóderom a zabudovanou
elektronikou, trakčná sila 500 N, 130W, vhodný pre intenzívnu prevádzku

001V700E

vlečný pohon pre výklopné a sekciové brány s enkóderom a zabudovanou
elektronikou, trakčná sila 850 N, 260W, vhodný pre intenzívnu prevádzku

Príslušenstvo pre VER:
001V0670

karta pripojenia 2 batérií 12V-1.2Ah záložného zdroja

001V121

odblokovací systém k zámkom pre ručné otváranie (s lankom L= 3m)

001V122

predĺžené transmisné rameno pre sekciové brány s odstavením
300 - 600 mm

001V201

redukčné rameno na prenos pohybu, pre výklopné brány s protizávažím
do max. výšky brány 2,4 m

Dráhy:
001V0679

reťazová transmisná dráha L=3,02m pre brány do výšky 2,1m (sekciové)
alebo 2,4 m (výklopné)

001V0682

reťazová transmisná dráha L=3,52m pre brány do výšky 2,6m (sekciové)
alebo 2,75 m (výklopné)

001V0683

reťazová transmisná dráha L=3,02m pre brány do výšky 3,1m (sekciové)
alebo 3,25 m (výklopné)

001V0684

reťazová transmisná dráha L=3,02m pre brány do výšky 2,1m (sekciové)
alebo 2,4 m (výklopné) - skladacia, zložená z 2 kusov

001V005

predĺženie k reťazovým dráham, L=1,42m

001V0685

remeňová transmisná dráha L=3,02m pre brány do výšky 2,1m (sekciové)
alebo 2,4 m (výklopné)

001V0686

remeňová transmisná dráha L=3,52m pre brány do výšky 2,6m (sekciové)
alebo 2,75 m (výklopné)

001V0688

remeňová transmisná dráha L=3,02m pre brány do výšky 3,1m (sekciové)
alebo 3,25 m (výklopné)

001V0687

remeňová transmisná dráha L=3,02m pre brány do výšky 2,1m (sekciové)
alebo 2,4 m (výklopné) - skladacia, zložená z 2 kusov

Prehľad použitia vlečných pohonov
POUŽITIE

Rezidenciálne

Komerčné

Priemyselné

Model
V900E
V700E

500 / 3,1 - 3,25
850 / 3,1 - 3,25

Trakčná sila (N) / Maximálna výška brány sekc. - výklop. (v bm)
500 / 3,1 - 3,25
áno
850 / 3,1 - 3,25
850 / 3,1 - 3,25
áno

• 24V D.C.

Intenzívna prevádzka

POHONY PRIEMYSELNÝCH BRÁN
CBX, 230V
pohony priemyselných garážových brán sekciových a posuvných s 230V A.C. motorom
001C-BX

pohon priemyselných brán s mechanickými koncovými spínačmi, 450W

001C-BXK

pohon priemyselných brán s mechanickými koncovými spínačmi, 750W

002ZC3

multifunkčná elektronika pre C-BX a C-BXK, zabudovaná v ABS skrinke,
vybavená autodiagnózou bezpečn. prísluš.

002ZC3C

multifunkčná elektronika pre C-BX a C-BXK, zabudovaná v ABS skrinke,
vybavená autodiagnózou bezpečn. prísluš. a doplnená bezpečn.
STOP tlačítkom, ovlád. tlačítkami a hlavným vypínačom

002ZM3EC

multifunkčná elektronika pre C-BX a C-BXK, zabudovaná v ABS skrinke,
vybavená autodiagnózou bezpečn. prísluš. a signalizačným displejom,
doplnená bezpečn. STOP tlačítkom, ovlád. tlačítkami a hlavným vypínačom

001C-BXE

pohon priemyselných brán s enkóderom, 450W

001C-BXEK

pohon priemyselných brán s enkóderom, 750W

002ZCX10

multifunkčná elektronika pre C-BXE a C-BXEK, zabudovaná v ABS skrinke,
vybavená autodiagnózou bezpečn. prísluš. a signalizačným displejom

002ZCX10C

multifunkčná elektronika pre C-BXE a C-BXEK, zabudovaná v ABS skrinke,
vybavená autodiagnózou bezpečn. prísluš. a signalizačným displejom,
doplnená bezpečn. STOP tlačítkom, ovlád. tlačítkami a hlavným vypínačom

CBX, 24V
pohony priemyselných garážových brán sekciových a posuvných s 24V D.C. motorom
001C-BXE24

pohon priemyselných brán s enkóderom, 240W
vhodný pre intenzívnu prevádzku

002ZL80

multifunkčná elektronika pre C-BXE24, zabudovaná v ABS skrinke,
vybavená autodiagnózou bezpečn. prísluš. a signalizačným displejom

002ZL80C

multifunkčná elektronika pre C-BXE24, zabudovaná v ABS skrinke,
vybavená autodiagnózou bezpečn. prísluš. a signalizačným displejom,
doplnená bezpečn. STOP tlačítkom, ovlád. tlačítkami a hlavným vypínačom

002BN1

karta pripojenia 2 batérií 12V-1.2Ah záložného zdroja

CBX-T, 400 V
pohony priemyselných garážových brán sekciových a posuvných s 230 - 400 V A.C. 3-fázovým motorom
001C-BXT

pohon priemyselných brán s mechanickými koncovými spínačmi, 780W

002ZT6

elektronika zabud. v ABS skrinke, vybavená autodiagnózou bezpečn. prísl.

002ZT6C

elektronika zabudovaná v ABS skrinke, vybavená autodiagnózou bezpečn.
prísluš. doplnená bezpečn. STOP tlačítkom, ovlád. tlačítkami a hl. vypínačom

001C-BXET

pohon priemyselných brán s enkóderom, 780W

002ZT5

elektronika zabud. v ABS skrinke, vybavená autodiagnózou bezpečn. prísl.

002ZT5C

elektronika zabudovaná v ABS skrinke, vybavená autodiagnózou bezpečn.
prísluš. doplnená bezpečn. STOP tlačítkom, ovlád. tlačítkami a hl. vypínačom

POHONY PRIEMYSELNÝCH BRÁN
Príslušenstvo pre CBX:
001CMS

ručný odblokovací systém so zámkom (s lankom L= 7m)

009CCT

reťaz 1/2 " pre reťazový prevod (cena za bm)

009CGIU

spojka pre 1/2 " reťaz

001C002

šnúrkový kyvadlový odblokovač

001C003

prevodová súprava ozubeného kolesa Z26 a napínača 1/2" reťaze,
s konzolami a úchytmi krídiel pre posuvné brány

001C004

prevodová súprava ozubeného kolesa Z26 a napínača 1/2" reťaze,
s konzolami a úchytmi krídiel pre harmonikové brány

001C005

prevodová súprava ozubených kolies Z26 a Z45, 1/2" reťazou,
a konzolou uchytenia motora pre sekciové brány s výškou nad 5,5 m

001C006

2 ks perforovaných konzol uchytenia motora na Ø 25,4 mm hriadeľ
sekciovej brány (použitie v prípade inštalácie motora priamo na hriadeľ
brány, nie pri reťazovom prevode)

001C007

adaptér pre sekciové brány s hriadeľom Ø 25 mm

001C008

adaptér pre sekciové brány s hriadeľom Ø 40 mm

001C009

podporná konzola motora pre sekciové brány s hriadeľom Ø 25 mm
(použitie v prípade inštalácie motora priamo na hriadeľ, nie pri reťazovom
prevode)

001C010

manuálny naviják pre sekciové brány s retiazkou DIN 766 Ø 3 mm, L= 10 m

Prehľad použitia priemyselných pohonov sekciových brán
POUŽITIE

Model
001C-BX / K
001C-BXE / K
001C-BXE24
001C-BXET
001C-BXT
Model
001C-BX / K
001C-BXE / K
001C-BXE24
001C-BXET
001C-BXT

Rezidenciálne

11
5,5
5,5

Komerčné

Priemyselné

Intenzívna prevádzka

Priemyselné posuvné a skladacie krídlové brány (max. šírka krídla v bm)
11
11
5,5
5,5
5,5
5,5
áno
5,5
5,5
11
11

Priemyselné sekciové brány "bez" / "s" reťazovým prevodom (max. výška brány v bm)
5,5 / nie
5,5 / 8,5
5,5 / 8,5
5,5 / nie
5,5 / 8,5
5,5 / 8,5
5,5 / 8,5
5,5 / 8,5
5,5 / 8,5
áno
5,5 / 8,5
5,5 / 8,5
5,5 / 8,5
5,5 / 8,5

• 230V A.C. • 24V D.C. • 230 - 400V A.C. trojfázový

POHONY HARMONIKOVÝCH BRÁN
F4000, 230V
pohony priemyselných garážových brán harmonikových a krídlových s 230V A.C. motorom
001F4000

nevratný pohon priemyselných brán, 235W

002ZA3N

multifunkčná elektronika pre krídlové brány, zabudovaná v ABS skrinke

002ZC3

multifunkčná elektronika, zabudovaná v ABS skrinke,
vybavená autodiagnózou bezpečn. prísluš.

002ZA3C

multifunkčná elektronika pre krídlové brány, zabudovaná v ABS skrinke
doplnená bezpečn. STOP tlačítkom, ovlád. tlačítkami a hlavným vypínačom

002ZC3C

multifunkčná elektronika, zabudovaná v ABS skrinke,
vybavená autodiagnózou bezpečn. prísluš. a doplnená bezpečn.
STOP tlačítkom, ovlád. tlačítkami a hlavným vypínačom

002ZM3EC

multifunkčná elektronika, zabudovaná v ABS skrinke,
vybavená autodiagnózou bezpečn. prísluš. a signalizačným displejom,
doplnená bezpečn. STOP tlačítkom, ovlád. tlačítkami a hlavným vypínačom

F4000, 24V
pohony priemyselných garážových brán harmonikových a krídlových s 24V D.C. motorom
001F4024

nevratný pohon priemyselných brán, 180W
vhodný pre intenzívnu prevádzku

002ZL170N

elektronika pre 1 - krídlové brány, zabudovaná v ABS skrinke

002ZL19N

elektronika pre 2 - krídlové brány, zabudovaná v ABS skrinke

002LB18

ABS skrinka s kartou pripojenia 3 batérií 12V-7Ah záložného zdroja

Príslušenstvo pre F4000:
001F4004
transmisné rameno s kĺznou lištou
001CMS

ručný odblokovací systém so zámkom (s lankom L= 7m)

001C002

šnúrkový kyvadlový odblokovač

Prehľad použitia priemyselných pohonov harmonikových brán
POUŽITIE

Model
001F4000
001F4024
Model
001F4000
001F4024

Rezidenciálne

2 / 300
2 / 300

Komerčné

Priemyselné

Intenzívna prevádzka

Priemyselné krídlové brány - max. šírka krídla (v bm) / max. váha krídla (v kg)
2 / 300
2 / 300
2 / 300
áno

Priemys. harmonik. brány (jedno krídlo)- max. šírka krídla (v bm) / max. váha krídla (v kg)
1,5 / 200
1,5 / 200
1,5 / 200
1,5 / 200
1,5 / 200
áno

• 230V A.C. • 24V D.C.

KOMPLETNÉ SADY
Prehľad setov pohonov posuvných brán
Označenie

Zloženie setu

001U9633

set pre posuv. bránu do 300kg
BX-243 + AF43S + DIR10 + TOP-432NA

(set BX-243)

pohon so zabud. elektr. + karta prijímača + pár fotobuniek + vysielač

001U2565

set pre posuv. bránu do 400kg

(set BX-74A)

BX-74A + AF43S + DIR10 + TOP-432NA
pohon so zabud. elektr. + karta prijímača + pár fotobuniek + vysielač

001U2624
(set BX-78A)

set pre posuv. bránu do 800kg
BX-78A + AF43S + DIR10 + TOP-432NA
pohon so zabud. elektr. + karta prijímača + pár fotobuniek + vysielač

Prehľad setov pohonov 2 - krídlových brán
001U8754
(set FLEX)

set pre 2-krídl. bránu do šírky max. 1,6m / krídlo
F500 x 2 + ZL150N + AF43S + DIR10 + LOCK82 + TOP-432NA
2 pohony + elektronika + karta prijím. + pár fotobuniek + el. zámok + vysielač

001U1320

set pre 2-krídl. bránu do šírky max. 1,8m / krídlo

(set FROG-J)

2 pohony + 2 vane + elektronika + odblokovanie + karta prijímača +

FROG-J x 2 + FROG-JC x 2 +ZL90 + A4617 + AF43S + LB90 + TOP-432NA
karta záložného zdroja + vysielač
001U1853
(set FAST)

set pre 2-krídl. bránu do šírky max. 2,3m / krídlo
F7000 + F7001 + AF43S + DIR10 + TOP-432NA
2 pohony + zabud. elektronika + karta prijím.+ pár fotobuniek + vysielač

001U1623

set pre 2-krídl. bránu do šírky max. 3m / krídlo

(set KRONO)

KR300D + KR300S + ZF1N + AF43S + DIR10 + TOP-432NA
2 pohony + elektronika + karta prijímača + pár fotobuniek + vysielač

001U7088
(set ATI 3000)

set pre 2-krídl. bránu do šírky max. 3m / krídlo
A3000 x 2 + ZF1N + AF43S + DIR10 + TOP-432NA
2 pohony + elektronika + karta prijímača + pár fotobuniek + vysielač

001U7128

set pre 2-krídl. bránu do šírky max. 3m / krídlo

(set ATI 3024N)

2 pohony + elektronika

001U1906

set pre 2-krídl. bránu do šírky max. 3,5m / krídlo

(set FROG-A)

DIR10 + TOP-432NA, 2 pohony + 2 vane + elektronika +

A3024N x 2 + ZL180

FROG-A x 2 + FROG-CF x 2 + ZA3N + A4365 x 2 + AF43S +
2 odblokovania + karta prijímača + pár fotobuniek + vysielač
001U1916 (nerez)

rovnaká zostava ako 001U1906, ale s nerezovými vaňami

001U1254

set pre 2-krídl. bránu do šírky max. 4m / krídlo

(set FERNI)

F1000 x 2 + ZA3N + AF43S + DIR10 + TOP-432NA
2 pohony + elektronika + karta prijímača + pár fotobuniek + vysielač

Prehľad setov pohonov garážových brán
001U4480

set garážovej brány, 500N

(set V900E)

V900E + AF43S + TOP-A433N + TOP-RG58 + TOP-432NA

001U4431GB

set garážovej brány, 500N

(set V900E)

V900E + AF43S + TAM-432SA + V0679

pohon so zabud. elektr. + karta prijímača + anténa + kábel + vysielač

pohon so zabud. elektr. + karta prijímača + vysielač + reťaz. dráha L=3,02m
001U4512

set garážovej brány, 850N

(set V700E)

V700E + AF43S + TOP-A433N + TOP-RG58 + TOP-432NA
pohon so zabud. elektr. + karta prijímača + anténa + kábel + vysielač

CESTNÉ ZÁVORY
GARD, 230V - 2,5 m
cestná závora pre prejazd do 2,5 m s 230V A.C. motorom
001G2500

cestná závora do 2,5m, so zabud. elektronikou 002ZL37F, motorom a
vyvažovacou pružinou, farbená oceľ

001G0251

farbené (biele) hliník. hranaté rameno, 60x40x2700mm

Príslušenstvo pre G2500:
001G0461

sada fosforeskujúcich výstraž. nálepiek na rameno (24 ks)

001G0257

zalamovací kĺb ramena

001G0462

pevná podpera ramena

GARD - stará verzia, 24V - 4m
cestná závora pre prejazd do 4 m s 24V D.C. motorom, INTENZÍVNA PREVÁDZKA
001G4000

cestná závora do 4 m, so zabud. elektronikou 002ZL37F a motorom, farbená
oceľ, vhodná na intenzívnu prevádzku

001G4001

cestná závora do 4 m, so zabud. elektronikou 002ZL37F a motorom, nerez.
oceľ, vhodná na intenzívnu prevádzku

002LB35

karta pripojenia 3 batérií 12V-7Ah záložného zdroja

Príslušenstvo pre G4000:
001G0401

farbené (biele) hliník. hranaté rameno, 60x40x4200mm

001G0402

farbené (biele) hliník. okrúhle rameno s Ø 60mm, L=4,2m

001G0405

príruba pre inštaláciu okrúhleho ramena 001G0402

001G0403

protinárazová guma pre rameno 001G0401

001G0465

farbená hliník. zábrana proti podlezeniu, L=2m

001G0462

pevná podpera ramena

001G0463

pohyblivá závesná podpera ramena

001G0461

sada fosforeskujúcich červených výstraž. nálepiek na rameno (20 ks)

001G0468

držiak fotobuniek

001G04601

adaptér pre 001KIAROS (držiak výstraž. blikajúcej lampy KIARO24N)

001G0460

súprava 6 ks 24 V signal. Žiaroviek pre rameno 001G0401ž

001G0467

zalamovací kĺb ramena

CESTNÉ ZÁVORY
GARD - nová verzia, 24V - 4m
cestná závora pre prejazd do 4 m s 24V D.C. motorom
001G3750

cestná závora do 4 m, so zabud. elektronikou 002ZL38 a motorom, farbená
oceľ, vhodná na intenzívnu prevádzku

001G3751

cestná závora do 4 m, so zabud. elektronikou 002ZL38 a motorom, nerez
vhodná na intenzívnu prevádzku

002LB38

karta pripojenia 3 batérií 12V-7Ah záložného zdroja

Príslušenstvo pre G3750/1:
001G02040

vyvažovacia pružina Ø 40mm (žltá)

001G04060

vyvažovacia pružina Ø 50mm (zelená)

001G06080

vyvažovacia pružina Ø 55mm (červená)

001G03750

farbené (biele) hliník. elipsovité rameno, s protinárazovou gumou, L=4m,
s bočnou drážkou pre svetelného hada

001G0402

farbené (biele) hliník. okrúhle rameno s Ø 60mm, L=4,2m

001G0465

farbená hliník. zábrana proti podlezeniu, L=2m

001G02807

pevná podpera ramena

001G02808

pohyblivá závesná podpera ramena

001G02809

sada fosforeskujúcich červených výstraž. nálepiek na rameno (20 ks)

001G0468

držiak fotobuniek

001G04601

adaptér pre 001KIAROS (držiak výstraž. blikajúcej lampy KIARO24N)

001G03756

vnútorná výstuž pre elipsovité rameno 001G03750

001G03755DX

zalamovací kĺb pre elipsovité rameno 001G03750, inštalácia závory vpravo

001G03755SX

zalamovací kĺb pre elipsovité rameno 001G03750, inštalácia závory vľavo

001G028401

svetelný had s výstraž. led žiarovkami pre rameno G03750 (cena za bm)

001G028402

kábel pre pripojenie svetelného hada

GARD - nová verzia, 24V - 6m
cestná závora pre prejazd do 6 m s 24V D.C. motorom
001G6500

cestná závora do 6 m, so zabud. elektronikou 002ZL38 a motorom, farbená
oceľ, vhodná na intenzívnu prevádzku

001G6501

cestná závora do 6 m, so zabud. elektronikou 002ZL38 a motorom, nerez
vhodná na intenzívnu prevádzku

002LB38

karta pripojenia 3 batérií 12V-7Ah záložného zdroja

Príslušenstvo pre G6500/01:
001G02040

vyvažovacia pružina Ø 40mm (žltá)

001G04060

vyvažovacia pružina Ø 50mm (zelená)

001G06080

vyvažovacia pružina Ø 55mm (červená)

CESTNÉ ZÁVORY
001G06850

farbené (biele) hliník. okrúhle rameno, s protinárazovou gumou, L=6,85m,
s bočnou drážkou pre svetelného hada

001G0602

farbené (biele) hliník. okrúhle rameno s Ø 100mm, L=6,85m

001G0465

farbená hliník. zábrana proti podlezeniu, L=2m

001G02807

pevná podpera ramena

001G02808

pohyblivá závesná podpera ramena

001G02809

sada fosforeskujúcich červených výstraž. nálepiek na rameno (20 ks)

001G0468

držiak fotobuniek

001G04601

adaptér pre 001KIAROS (držiak výstraž. blikajúcej lampy KIARO24N)

001G028401

svetelný had s výstraž. led žiarovkami pre rameno G06850 (cena za bm)

001G028402

kábel pre pripojenie svetelného hada

GARD4, 24V - 4m
cestná závora pre prejazd do 3,75 m s 24V D.C. motorom
001G4040Z

cestná závora do 4 m, so zabud. elektronikou 002ZL38 a motorom, farbená
oceľ, vhodná na intenzívnu prevádzku

001G4040IZ

cestná závora do 4 m, so zabud. elektronikou 002ZL38 a motorom, nerez
vhodná na intenzívnu prevádzku

002LB38

karta pripojenia 3 batérií 12V-7Ah záložného zdroja

Príslušenstvo pre G4040Z / IZ:
001G02040

vyvažovacia pružina Ø 40mm (žltá)

001G04060

vyvažovacia pružina Ø 50mm (zelená)

001G06080

vyvažovacia pružina Ø 55mm (červená)

001G02801

výstražná blikajúca lampa (maják) na zabudovanie do vrchného krytu

001G02802

držiak pre zabudovanie fotobuniek série DIR

001G03751

držiak batérií záložného zdroja

001G03750

farbené (biele) hliník. elipsovité rameno, s protinárazovou gumou, L=4m,

001G03752

farbené (biele) hliník. okrúhle rameno, L=4m,

001G03753

príruba pre uchytenie ramena 001G03752

001G028401

svetelný had s výstraž. led žiarovkami pre rameno G06850 (cena za bm)

001G028402

kábel pre pripojenie svetelného hada

001G0465

farbená hliník. zábrana proti podlezeniu, L=2m

001G02807

pevná podpera ramena

001G02808

pohyblivá závesná podpera ramena

001G02809

sada fosforeskujúcich červených výstraž. nálepiek na rameno (20 ks)

CESTNÉ ZÁVORY
001G03756

vnútorná výstuž pre elipsovité rameno 001G03750

001G03755DX

zalamovací kĺb pre elipsovité rameno 001G03750, inštalácia závory vpravo

001G03755SX

zalamovací kĺb pre elipsovité rameno 001G03750, inštalácia závory vľavo

GARD8, 24V - 7,6m
cestná závora pre prejazd do 4 - 6 - 8 m s 24V D.C. motorom
001G2080Z

cestná závora do 8 m, so zabud. elektronikou 002ZL38 a motorom, farbená
oceľ, vhodná na intenzívnu prevádzku

001G2080IZ

cestná závora do 8 m, so zabud. elektronikou 002ZL38 a motorom, nerez
vhodná na intenzívnu prevádzku

002LB38

karta pripojenia 3 batérií 12V-7Ah záložného zdroja

Príslušenstvo pre G2080Z/IZ:
001G02040

vyvažovacia pružina Ø 40mm (žltá)

001G04060

vyvažovacia pružina Ø 50mm (zelená)

001G06080

vyvažovacia pružina Ø 55mm (červená)

001G02801

výstražná blikajúca lampa (maják) na zabudovanie do vrchného krytu

001G02802

držiak pre zabudovanie fotobuniek série DIR

001G02805

držiak batérií záložného zdroja

001G02000

farbené (biele) hliník. okrúhle rameno s Ø 100mm, L=2m

001G04000

farbené (biele) hliník. okrúhle rameno s Ø 100mm, L=4m

001G06000

farbené (biele) hliník. okrúhle rameno s Ø 100mm, L=6m

001G06803

spojka pre ramená 001G02000 a 001G04000 s výstužou

001G028401

svetelný had s výstraž. led žiarovkami pre rameno G06850 (cena za bm)

001G028402

kábel pre pripojenie svetelného hada

001G0465

farbená hliník. zábrana proti podlezeniu, L=2m

001G02807

pevná podpera ramena

001G02808

pohyblivá závesná podpera ramena

001G02809

sada fosforeskujúcich červených výstraž. nálepiek na rameno (20 ks)

001G028011

vyvaľovací kĺb pre inštaláciu na úchyt ramien

001G06802

vnútorná výstuž pre okrúhle rameno 001G04000 alebo 001G06000

CESTNÉ ZÁVORY
GARD 3, 24V - 3m - RÝCHLA ZÁVORA - SUPERINTENZÍVNA
cestná závora pre prejazd do 3,75 m s 24V D.C. motorom
001G3000DX

cestná závora do 3 m, so zabud. elektronikou 002ZL38 a motorom, farbená
oceľ, vhodná na superintenzívnu prevádzku s rýchlym prejazdom, pravá

001G3000SX

cestná závora do 3 m, so zabud. elektronikou 002ZL38 a motorom, farbená
oceľ, vhodná na superintenzívnu prevádzku s rýchlym prejazdom, ľavá

001G3000IDX

cestná závora do 3 m, so zabud. elektronikou 002ZL38 a motorom, farbená
oceľ, vhodná na superintenzívnu prevádzku s rýchlym prejazdom, pravá

001G3000ISX

cestná závora do 3 m, so zabud. elektronikou 002ZL38 a motorom, farbená
oceľ, vhodná na superintenzívnu prevádzku s rýchlym prejazdom, ľavá

Príslušenstvo pre G3000 / I podľa typu použitého ramena:
001G03001

farbené (biele) hliník. 1/2 elipsovité rameno L= 3m, s protinárazovou gumou,
s výstužou, fosf. nálepkami a svetelným výstraž. hadom s led žiarovkami

001G03002

farbené (biele) hliník. okrúhle rameno Ø 60mm, L= 3m, s fosfor. nálepkami

Povinné príslušenstvo pri ramene 001G03001:
001G04060

vyvažovacia pružina Ø 50mm (zelená)

001G03003

príruba s krytom pre uchytenie ramena 001G03001, s koncovou zátkou

Povinné príslušenstvo pri ramene 001G03002:
001G02040

vyvažovacia pružina Ø 40mm (žltá)

001G03004

príruba s krytom pre uchytenie ramena 001G03002, s koncovou zátkou

Všeobecné nepovinné príslušenstvo pre G3000 / I:
001G03000

vyvaľovací kĺb pre inštaláciu na úchyt ramien (iba pri ramene 001G03002)
vylučuje použitie pevnej podpery 001G02807

001G02801

výstražná blikajúca lampa (maják) na zabudovanie do vrchného krytu

001G02802

držiak pre zabudovanie fotobuniek série DIR

001G02807

pevná podpera ramena

G12000, 24V - 12m
cestná závora pre prejazd do 4 - 6 - 8 m s 24V D.C. motorom
001G12000

cestná závora do 12 m, so zabud. elektronikou a motorom, farbená oceľ,
vhodná na intenzívnu prevádzku

001G0121

kompletné rameno s podperou zložené z:
1 ks pevnej podpery
1 ks farbeného (biele) hliník. okrúhleho ramena Ø 120mm, L=6,2m
1 ks farbeného (biele) hliník. okrúhleho ramena Ø 100mm, L=6m
setu spojovacích a predlžovacích dielcov pre ramená

001G02809

sada fosforeskujúcich červených výstraž. nálepiek na rameno (20 ks)

CESTNÉ ZÁVORY
Prehľad použitia cestných závor
POUŽITIE

Model
001G2500
001G3000
001G3750
001G3751
001G4040Z
001G4040IZ
001G2080Z
001G2080IZ
001G12000

Rezidenciálne

Komerčné

Priemyselné

Intenzívna prevádzka

Maximálna šírka prejazdu (m)
2,5
3
3,75
3,75
3,75
3,75
7,6
7,6
12

2,5
3
3,75
3,75
3,75
3,75
7,6
7,6
12

3
3,75
3,75
3,75
3,75
7,6
7,6
12

• 230V A.C. • 24V D.C.
* Pre 119COLOR7 platí, že:
Zákaznícke požiadavky na zmenu farby musia byť doručené najmenej 30 dní od prijatia objednávky.
Farebné nátery sú vo forme lesklých alebo matných RAL farieb.

nie
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno

REŤAZOVÉ ZÁBRANY
CAT, 230V
reťazová zábrana pre prejazd do 8 m a 16 m s 230V A.C. motorom
001CAT-X

stĺp zábrany so zabud. elektronikou a motorom, farbená oceľ

001CAT-I

protistĺp zábrany s protizávažím a navíjaním reťaze, farbená oceľ

CAT, 24V
reťazová zábrana pre prejazd do 8 m a 16 m s 24V D.C. motorom
001CAT-X24

stĺp zábrany so zabud. elektronikou a motorom, farbená oceľ

001CAT-I

protistĺp zábrany s protizávažím a navíjaním reťaze, farbená oceľ

002LB38

karta pripojenia 3 batérií 12V-7Ah záložného zdroja

vhodná na intenzívnu prevádzku

Príslušenstvo pre CAT:
001CAT-5

jánovská reťaz hr. 9mm pre prejazd do 8m

001CAT-15

jánovská reťaz hr. 5mm pre prejazd do 16m

001CAR-2

ochranné vodidlo na reťaz pozink., L=2m, povrchové

001CAR-4

ochranné vodidlo na reťaz pozink., L=2m, zápustné

Prehľad použitia reťazových závor
POUŽITIE

Model
001CAT-X
001CAT-X24

Rezidenciálne

5/16 - 9/8
5/16 - 9/8

Komerčné

Priemyselné

Intenzívna prevádzka

Typ reťaze (mm) - Maximálna šírka prejazdu (m)
5/16 - 9/8
5/16 - 9/8
5/16 - 9/8
5/16 - 9/8

• 230V A.C. • 24V D.C.
* Pre 119COLOR15 platí, že:
Zákaznícke požiadavky na zmenu farby musia byť doručené najmenej 30 dní od prijatia objednávky.
Farebné nátery sú vo forme lesklých alebo matných RAL farieb.

áno

PARKOVACIE ZÁBRANY
UNIPARK
parkovacia zábrana s 24V D.C. motorom
001UNIP

základová platňa s nevratným motorom, farbená oceľ

002ZL22

elektronika pre 1 parkovaciu zábranu, zabudovaná v ABS skrinke
(možnosť ovládania až 4 zábran pomocou 3 rozširovacích modulov LM22

002LM22

rozširovací modul k ZL22 pre ovládanie ďalšej zábrany naviac

002LB22

karta pripojenia 2 batérií 12V-1,2Ah záložného zdroja

Príslušenstvo pre UNIP:
001ARK1

malá bariéra 350x450mm, farbená oceľ

001ARK2

malá bariéra 800x523mm, farbená oceľ

001UNIPARK-M

mechanická parkovacia zábrana s ARK1 - "SMALL", komplet so zámkom

001UNIPARK-ML

mechanická parkovacia zábrana s ARK2 - "LARGE"

Prehľad použitia parkovacej zábrany
POUŽITIE

Rezidenciálne

Komerčné

ARK1 - 2
ARK2 - 2,2

Maximálna šírka parkovacieho miesta (m)
ARK1 - 2
ARK1 - 2
ARK2 - 2,2
ARK2 - 2,2

Model
001UNIP

Priemyselné

Intenzívna prevádzka

• 230V A.C.

OVLÁDACIE PRÍSLUŠENSTVO
Ovládacie príslušenstvo SET
kľúčové ovládače, snímač magnetic. Kľúčov, snímač bezkontaktných kariet
001SET-I

kľúčový ovládač s DIN cylindrickou vložkou - zápustný

001SET-E

kľúčový ovládač s DIN cylindrickou vložkou - povrchový

001SET-EN

kľúčový ovládač s DIN cylindrickou vložkou - povrchový, čierny

001SET-K

kľúčový ovládač s DIN cylindrickou vložkou - zápustný, s krytom vložky

001SET-J

kľúčový ovládač s DIN cylindrickou vložkou - povrchový, s krytom vložky

001SEM-2

kľúčový ovládač na magnetické kľúče - povrchový

001SEC

magnetický kľúč s kódovaním

001TSP01

autonómny snímač pre bezkontaktné karty a čipy - max. 250 užívateľov

001TST01

bezkontaktná karta formátu ISO7810-7813

009PCT

bezkontaktný čip vo forme prívesku na kľúče

009TAG

špeciálny bezkontaktný čip vo forme sklen. mini ampulky (vložiteľný do

009SMA

12-24V AC-DC snímač magnetoindukčnej slučky, 1-kanálový

009SMA2

12-24V AC-DC snímač magnetoindukčnej slučky, 2-kanálový

009SMA220

230V AC-DC snímač magnetoindukčnej slučky, 2-kanálový

diaľk. ovlád. TOP-432,434,862,864NA + série TWIN, ATOMO a TOUCH)

Príslušenstvo pre SET/SEM/TSP01:
001CSS

prírodný eloxovaný hliníkový stĺpik, H=1m, pre SET-I, SET-K, TSP01

001CLM

prírodný eloxovaný hliníkový stĺpik, H=1m, s nádstavcom
proti odcudzeniu, pre SEM-2

001CSSN

čierny hliníkový stĺpik, H=1m, pre SET-I, SET-K, TSP01

001CLMN

čierny hliníkový stĺpik, H=1m, s nádstavcom, proti odcudzeniu, pre SEM-2

Ovládacie príslušenstvo DIGITAL
kódové klávesnice
001S5000

povrchová kódová klávesnica z pozinkovanej a farbenej ocele,
s osvetlením, 16 777 216 kombinácií

001S6000

zápustná kódová klávesnica, 1 679 616 kombinácií

001S7000

povrchová kódová klávesnica, 1 679 616 kombinácií

001S9000

povrch. Kód. klávesnica na baterky, rádiová - 433MHz, pamäť na 4 kódy
a vstupné heslo programácie, 1 562 500 kombinácií (390 625 kombin. pre
každý kód) - kompatibilná s prijímačmi AF-43S / SM, RE432, RBE4MT

001S0001

1-kanálová karta riadiacej elektroniky pre S5000, 6000, 7000

001S0002

2-kanálová karta riadiacej elektroniky pre S5000, 6000, 7000

001S0004N

4-kanálová karta riadiacej elektroniky pre S5000, 6000, 7000, možnosť
rádiového ovádania 1º kanálu (pamäť na 4 kódy)

001AF43S

rádiofrekvenčná karta prijímača

001AF43SM

rádiofrekvenčná karta prijímača s "eeprom" pamäťou na 128 užívateľov

001RE432
001RBE4MT

2-kanálový externý prijímač, 12-24V A.C - D.C, IP54
4-kanálový externý prijímač, 12 - 24V A.C - D.C., IP54, pamäť na 999 užívat.

BEZPEČNOSTNÉ PRÍSLUŠENSTVO
Príslušenstvo pre S6000/S9000:
001CSS

prírodný eloxovaný hliníkový stĺpik, H=1m, pre S6000, S9000

001CSSN

čierny hliníkový stĺpik, H=1m, pre S6000, S9000

Bezpečnostné príslušenstvo KIARO
výstražné blikajúce lampy
001KIARON

výstražná blikajúca lampa 230V

001KIARO24N

výstražná blikajúca lampa 24V

001KIAROLXN

výstražná blikajúca lampa 230V s xenónovou žiarovkou

001KIAROIN

výstražná blikajúca lampa 230V s počítadlom cyklov

001KIARO24IN

výstražná blikajúca lampa 24V s počítadlom cyklov

Príslušenstvo pre KIARO:
001KIAROS

rohový držiak na upevnenie výstražnej blikajúcej lampy

Bezpečnostné príslušenstvo DF a BRC
bezpečnostné mechanické a tlakové rebrá
001DF15

bezpečn. citlivé gumenné rebro s mechanickým kontaktom, L=1,5m

001DF17

bezpečn. citlivé gumenné rebro s mechanickým kontaktom, L=1,7m

001DF20

bezpečn. citlivé gumenné rebro s mechanickým kontaktom, L=2m

001DF25

bezpečn. citlivé gumenné rebro s mechanickým kontaktom, L=2,5m

Príslušenstvo pre DF:
citlivá guma s hliník. profilom pre bezp. rebrá DF (L= 4÷6 m), (cena za bm)
001CMP
001TMF

balenie komponentov (koncové uzávery + mechanizmy) pre DF, L= max.4m

001TMF6

balenie komponentov (koncové uzávery + mechanizmy) pre DF, L= max.6m

001DFI

karta elektrických pripojení pre DF, s autodiagnózou

001DBS01, 001DBS02, 001DBCT
009CP30

viď bezpečnostné príslušenstvo DB na nasledujúcej strane

citlivá guma s hliník. profilom pre pneumat. rebrá (H=30mm), (cena za bm)

001PPA

tlakový spínač pre pneumatické rebro - spínací kontakt N.O., (cena za bm)

001PPC

tlakový spínač pre pneumatické rebro - rozpínací kontakt N.C., (cena za bm)

009TBP

napáj. hadička pre spínače PPA a PPC, (cena za bm)

009TP30

ukonč. zátka pre CP30 citlivé pneumatické rebrá (H=30mm), (cena za bm)

001BRC15

káblový nosič pre brány do 15m

001BRCP

hliníkový predlžovací profil nosiča L= 5,10 m
príklad použitia: pre 15 m bránu je potrebné 1 ks 001BRC15 + 3 ks 001BRCP

BEZPEČNOSTNÉ PRÍSLUŠENSTVO
Bezpečnostné príslušenstvo DELTA, DIR a DB
bezpečnostné fotobunky
001DELTA-I

pár bezpečn. fotobuniek s púzdrom, zápustné, rozsah 20m

001DELTA-E

pár bezpečn. fotobuniek s púzdrom, povrchové, rozsah 20m

001DIR10
001DIR20
001DIR30

pár bezpečn. fotobuniek, rozsah 10m
pár bezpečn. fotobuniek, rozsah 20m
pár bezpečn. fotobuniek, rozsah 30m

001DELTA-SI

pár bezpečn. fotobuniek s púzdrom, zápustné, rozsah 20m

001DELTA-SE

pár bezpečn. fotobuniek s púzdrom, povrchové, rozsah 20m

001DBC01

pár bezdrôtových fotobuniek, jednosmerných
(1 prijímač + 1 vysielač s batériami), rozsah 10m
modul bezdrôtovej fotobunky, dvojsmerný
(bočný prijímač + predný vysielač s batériami ), rozsah 10m
modul bezdrôtovej fotobunky, dvojsmerný
(predný prijímač + bočný vysielač s batériami ), rozsah 10m

001DBC03
001DBC04

001DBS01

001DBS02

001DBCT

pár bezdrôtových fotobuniek, dvojsmerných, 1 výstupný kontakt,
zabud. prijímač a extern. vysielač s batériami, rozsah 10m,
určené pre pohony posuvných brán série BX a BK a rebrá DF
pár bezdrôtových fotobuniek, dvojsmerných, 2 výstupné kontakty,
zabud. prijímač a extern. vysielač s batériami, rozsah 10m,
určené pre pohony posuvných brán série BX a BK a rebrá DF
modul externého vysielača s batériami pre DBS02, rozsah 10m

Príslušenstvo pre DELTA/DIR/DB:
009DOC-S

montážne púzdro pre zapustenie fotobunky DELTA-I / SI

001DOC-R

čierny oceľový držiak pre upevnenie fotobunky DELTA-E / SE

001DOC-L

prírodný eloxovaný hliníkový stĺpik, H= 0,5m, pre fotobunky DELTA-I / SI

001DOC-LN

čierny hliníkový stĺpik, H= 0,5m, pre fotobunky DELTA-I / SI

001DIR-S

montážne púzdro pre zapustenie fotobunky DIR

001DIRZ

antivandal kryt na fotobunky DIR z hliníkovej zliatiny

001DIR-L

prírodný eloxovaný hliníkový stĺpik, H= 0,5m, pre fotobunky DIR

001DB-L

prírodný eloxovaný hliníkový stĺpik, H= 0,5m, pre fotobunky DBS / C

001DIR-LN

čierny hliníkový stĺpik, H= 0,5m, pre fotobunky DIR

001DB-LN

čierny hliníkový stĺpik, H= 0,5m, pre fotobunky DBS / C

001DIR-P

Predĺženie na prírodný eloxovaný hliníkový stĺpik, H= 0,5m,
pre aplikáciu so zdvojeným párom fotobuniek DIR

001DIR-PN

Predĺženie na čierny hliníkový stĺpik, H= 0,5m,
pre aplikáciu so zdvojeným párom fotobuniek DIR

ĎIAĽKOVÉ OVLÁDANIE
Diaľkové ovládanie série ATOMO
diaľkové rádiové ovládanie na plávajúci kód (ROLLING CODE) na frekvencii 433,92 MHz
001AT01

1-kanálový vysielač na plávajúci kód, 4 294 967 896 kombinácií

001AT02

2-kanálový vysielač na plávajúci kód, 4 294 967 896 kombinácií

001AT04

4-kanálový vysielač na plávajúci kód, 4 294 967 896 kombinácií

001AF43SR

rádiofrekvenčná karta prijímača na plávajúci kód pre max. 25 vysielačov

001RE432RC

2-kanálový externý prijímač, 12-24V A.C - D.C, IP54, max. 25 vysielačov

001RBE4RC

4-kanálový externý prijímač, 12-24V A.C - D.C, IP54, max. 500 vysielačov,
dodávaný s 1 master 001AT04 vysielačom, možnosť evidencie užívateľov

Príslušenstvo pre ATOMO:
009TAG

špeciálny bezkontaktný čip vo forme sklen. mini ampulky (vložiteľný do

001TOP-A433N

frekvenčná anténa na zlepšenie príjmu

001TOP-RG58

kábel na pripojenie antény (cena za bm)

001P3V

2 batérie 3V DC typu CR2016 lítiové

diaľk. ovlád. TOP-432,434,862,864NA + série TWIN, ATOMO a TOUCH)

Diaľkové ovládanie série TAM
diaľkové rádiové ovládanie na frekvencii 433,92 MHz
001TAM-432SA

2-kanálový multiužívateľský miniatúrny vysielač, 16 777 216 kombinácií

001T434

4-kanálový multiužívateľský vysielač, 16 777 216 kombinácií

001T438

8-kanálový multiužívateľský vysielač, 16 777 216 kombinácií

001AF43S

rádiofrekvenčná karta prijímača

001AF43SM

rádiofrekvenčná karta prijímača s "eeprom" pamäťou na 128 užívateľov

001RE432

2-kanálový externý prijímač, 12-24V A.C - D.C, IP54

001RBE4N

4-kanálový externý prijímač, 12-24V A.C - D.C, IP54

001RBE42

4-kanálový externý prijímač, 230V A.C, IP54

001RBE4MT

4-kanálový externý prijímač, 12 - 24V A.C - D.C., IP54,
s pamäťou na 999 užívateľov

Príslušenstvo pre TAM:
001TOP-A433N

frekvenčná anténa na zlepšenie príjmu

001TOP-RG58

kábel na pripojenie antény (cena za bm)

001P3VB

2 batérie 3V DC typu CR2016 lítiové

ĎIAĽKOVÉ OVLÁDANIE
Diaľkové ovládanie série TOP - 433,92 MHz
diaľkové rádiové ovládanie na frekvencii 433,92 MHz
001TOP-432NA

2-kanálový multiužívateľský miniatúrny vysielač, 4 096 kombinácií

001TOP-434NA

4-kanálový multiužívateľský vysielač, 4 096 kombinácií

001TOP-432EV

2-kanálový multiužívateľský miniatúrny vysielač, 4 096 kombinácií

001TOP-434EV

4-kanálový multiužívateľský vysielač, 4 096 kombinácií

001TOP-432A

2-kanálový multiužívateľský vysielač, 1 024 kombinácií

001TOP-434A

4-kanálový multiužívateľský vysielač, 1 024 kombinácií

001TOP-432S

2-kanálový multiužívateľský miniatúrny vysielač, 1 024 kombinácií

001AF43S

rádiofrekvenčná karta prijímača

001AF43SM

rádiofrekvenčná karta prijímača s "eeprom" pamäťou na 128 užívateľov

001RE432

2-kanálový externý prijímač, 12-24V A.C - D.C, IP54

001RBE4N

4-kanálový externý prijímač, 12-24V A.C - D.C, IP54

001RBE42

4-kanálový externý prijímač, 230V A.C, IP54

001RBE4MT

4-kanálový externý prijímač, 12 - 24V A.C - D.C., IP54,
s pamäťou na 999 užívateľov

Príslušenstvo pre TOP 433MHz:
009TAG

špeciálny bezkontaktný čip vo forme sklen. mini ampulky (vložiteľný do

001TOP-A433N

frekvenčná anténa na zlepšenie príjmu

001TOP-RG58

kábel na pripojenie antény (cena za bm)

001P3V

2 batérie 3V DC typu CR2016 lítiové

diaľk. ovlád. TOP-432,434,862,864NA + série TWIN, ATOMO a TOUCH)

Diaľkové ovládanie série TOP - 868,35 MHz
diaľkové rádiové ovládanie na frekvencii 868,35 MHz
001TOP-862NA

2-kanálový multiužívateľský miniatúrny vysielač, 4 096 kombinácií

001TOP-864NA

4-kanálový multiužívateľský vysielač, 4 096 kombinácií

001AF868

rádiofrekvenčná karta prijímača

001RE862

2-kanálový externý prijímač, 12-24V A.C - D.C, IP54

001RBE4N

4-kanálový externý prijímač, 12-24V A.C - D.C, IP54

001RBE42

4-kanálový externý prijímač, 230V A.C, IP54

ĎIAĽKOVÉ OVLÁDANIE
Príslušenstvo pre TOP 868MHz:
009TAG

špeciálny bezkontaktný čip vo forme sklen. mini ampulky (vložiteľný do

001TOP-A862N

frekvenčná anténa na zlepšenie príjmu

001TOP-RG58

kábel na pripojenie antény (cena za bm)

001P3V

2 batérie 3V DC typu CR2016 lítiové

diaľk. ovlád. TOP-432,434,862,864NA + série TWIN, ATOMO a TOUCH)

Diaľkové ovládanie série TOUCH
diaľkové rádiové ovládanie na frekvencii 40,685 MHz
001TCH-4024

2 + 2-kanálový multiužívateľský vysielač, 16 777 216 kombinácií

001TCH-4048

4 + 4-kanálový multiužívateľský vysielač, 16 777 216 kombinácií

001AF40

rádiofrekvenčná karta prijímača

001RE402

2-kanálový externý prijímač, 12-24V A.C - D.C, IP54

001RBE4N

4-kanálový externý prijímač, 12-24V A.C - D.C, IP54

001RBE42

4-kanálový externý prijímač, 230V A.C, IP54

Príslušenstvo pre TOUCH:
009TAG

špeciálny bezkontaktný čip vo forme sklen. mini ampulky (vložiteľný do

001TOP-A40

frekvenčná anténa na zlepšenie príjmu

001TOP-RG58

kábel na pripojenie antény (cena za bm)

diaľk. ovlád. TOP-432,434,862,864NA + série TWIN, ATOMO a TOUCH)

Diaľkové ovládanie série TWIN
diaľkové rádiové ovládanie na frekvencii 433,92 MHz
001TWIN2

2-kanálový vysielač s funkciou KEY CODE, 4 294 967 892 kombinácií,
možnosť nakódovania modalít TOP a TAM súčasne

001TWIN4

4-kanálový vysielač s funkciou KEY CODE, 4 294 967 892 kombinácií,
možnosť nakódovania modalít TOP a TAM súčasne

001AF43TW

rádiofrekvenčná karta prijímača pre modalitu TWIN

001AF43S

rádiofrekvenčná karta prijímača pre modalitu TOP alebo TAM

001AF43SM

rádiofrekvenčná karta prijímača s "eeprom" pamäťou na 128 užívateľov

001RE432TW

2-kanálový externý prijímač, 12-24V A.C - D.C, IP54, TWIN mod.

001RE432

2-kanálový externý prijímač, 12-24V A.C - D.C, IP54, pre
modalitu TOP alebo TAM

001RBE4N

4-kanálový externý prijímač, 12-24V A.C - D.C, IP54

001RBE42

4-kanálový externý prijímač, 230V A.C, IP54

Príslušenstvo pre TWIN:
009TAG

špeciálny bezkontaktný čip vo forme sklen. mini ampulky (vložiteľný do

001TOP-A433N

frekvenčná anténa na zlepšenie príjmu

001TOP-RG58

kábel na pripojenie antény (cena za bm)

001P3V

2 batérie 3V DC typu CR2016 lítiové

diaľk. ovlád. TOP-432,434,862,864NA + série TWIN, ATOMO a TOUCH)

AUTOMATICKÉ OVLÁDANIE DOMÁCNOSTI
WAVE
automatické ovládanie domácnosti
001WA01

snímač bezkontaktných kariet / čipov so zabudovaným rádiovým
vysielačom "stand-alone" pre max. 200 užívateľov

001WA02

prídavný modul snímača bezkontaktných kariet / čipov so zabudovaným
rádiovým vysielačom "stand-alone" pre max. 200 užívateľov

001WI08

rozširujúca elektronika pre zapojenie max. 8 prídavných modulov 001WA02

001TST01

bezkontaktná karta formátu ISO7810-7813

009PCT

bezkontaktný čip vo forme prívesku na kľúče

009TAG

špeciálny bezkontaktný čip vo forme sklen. mini ampulky (vložiteľný do
diaľk. ovlád. TOP-432,434,862,864NA + série TWIN, ATOMO a TOUCH)

SETY DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA
Prehľad setov diaľkových ovládaní
Označenie

Zloženie setu

001TRA03

set diaľkového ovládania série TOP, 433.92 MHz, 12-24V A.C.-D.C.
001RE432 + 001TOP-432NA (2ks) + 001TOP-A433N + 001TOP-RG58 (5m)
2-kanál. externý prijímač + 2 x vysielač + anténa + kábel (5m)

001TRA08

set diaľkového ovládania série TOP, 433.92 MHz, 230V A.C.
001RBE42 + 001AF43S + 001TOP-434NA (2ks) + 001TOP-A433N +
001TOP-RG58 (5m)
4-kanál. externý prijímač + karta prijímača + 2xvysielač + anténa + kábel (5m)

001TRA10

set diaľkového ovládania série TAM, 433.92 MHz, 12-24V A.C.-D.C.
001RBE4MT + 001TAM-432SA (2ks) + 001TOP-A433N + 001TOP-RG58 (5m)
4-kanál. externý prijímač + 2 x vysielač + anténa + kábel (5m)

001TRA04

set diaľkového ovládania série TOP, 433.92 MHz, 12-24V A.C.-D.C.
002ZR24 + 001AF43S + 001TOP-432NA
elektronika s rádio dekodérom + karta prijímača + vysielač

KONTROLA VSTUPOV
RBM21
kontrola vstupov do 500 užívateľov
001RBM21

riadiaca jednotka vybavená softvérom pre čítačky bezkont. kariet/čipov,
magnetic. kariet a magnetoindukč. slučiek pre kontrolu do 500 užívateľov

001PC40

jednotka pre pripojenie 001RBM21 k PC pre jej diaľkové riadenie
až do vzdialenosti 1000m

Príslušenstvo pre RBM21:
001TSP00

snímač pre bezkontaktné karty a čipy

001TST01

bezkontaktná karta formátu ISO7810-7813

009PCT

bezkontaktný čip vo forme prívesku na kľúče

009TAG

špeciálny bezkontaktný čip vo forme sklen. mini ampulky (vložiteľný do
diaľk. ovlád. TOP-432,434,862,864NA + série TWIN, ATOMO a TOUCH)

001LT001

snímač magnetických kariet

001TST02

magnetická karta formátu ISO7810-7813

001LTT

držiak pre čítačku LT001

RBM84
kontrola vstupov do 5 500 užívateľov
001RBM84

riadiaca jednotka vybavená softvérom pre čítačky bezkont. kariet/čipov,
magnetic. kariet a magnetoindukč. slučiek pre kontrolu do 5500 užívateľov

001PC30

jednotka pre pripojenie 001RBM84 k PC pre jej diaľkové riadenie, vybavená
batériou 12V - 800mA

001REM

rozširovací modul pre 001RBM84, vybavený rádio dekodérom

Príslušenstvo pre RBM84:
001R800
rozširovacia karta pre pripojenie digitálnych klávesníc S5000/6000/7000
001R700
rozširovacia karta pre pripojenie snímačov kariet TSP00 alebo LT001
001R501N
rozširovací modul rádio pre pripojenie rádiofrekvenč. kariet AF
001WA01

snímač bezkontaktných kariet / čipov so zabudovaným rádiovým
vysielačom "stand-alone" pre max. 200 užívateľov

001TSP00

snímač pre bezkontaktné karty a čipy

001TST01

bezkontaktná karta formátu ISO7810-7813

009PCT

bezkontaktný čip vo forme prívesku na kľúče

009TAG

špeciálny bezkontaktný čip vo forme sklen. mini ampulky (vložiteľný do
diaľk. ovlád. TOP-432,434,862,864NA + série TWIN, ATOMO a TOUCH)

001LT001

snímač magnetických kariet

001TST02

magnetická karta formátu ISO7810-7813

001LTT

držiak pre čítačku LT001

Spoločné príslušenstvo pre RBM21 a RBM84:
001PSINS
svetelná signalizácia "FULL-FREE"
001PSSRV

2-komorový semafor ABS, červená-zelená, s ochranou proti dažďu,
svetlo Ø 200mm, žiarovky max. 70W - 230V A.C. (nie sú v dodávke)

AUTOMATICKÉ PARKOVACIE SYSTÉMY
PS Barcode
parkovací systém na lístky s čiarovým kódom
001PSE3000

vstupný modul z pozinkovanej farbenej ocele s výdajom lístkov s čiarovým
kódom, vybavený čítačkou bezkontakt. kariet/čipov a displejom
pre vizualizáciu dostupného kreditu

001PSU3000

výstupný modul z pozinkovanej farbenej ocele s príjmom lístkov s čiarovým
kódom, vybavený čítačkou bezkontakt. kariet/čipov a displejom
pre vizualizáciu dostupného kreditu

001PSC3000

automatická pokladňa z pozinkovanej farbenej ocele, vybavená čítačkou
lístkov s čiarovým kódom, čítačkou bezkontakt. kariet/čipov a displejom,
platba mincami (bez rozmieňania mincí, vydáva účtenky)

001PSC7001

automat. pokladňa z pozink. farb. ocele + nerezu s dotykovým displejom
na obsluhu, vybavená s PC a čítačkou lístkov s čiarovým kódom - platba
mincami i bankovkami (rozmieňa a vydáva), možnosť platby kredit. kartami
a overovanie stavu systému prostredníctvom sms - (optional)

Príslušenstvo pre PS Barcode:
001PSM3000

manuálna pokladňa s elektronikou, riadiacim softvérom, displejom a modulom
pre pripojenie k počítaču cez PC50

002PSIO1

elektronika pre prídavné zariadenia ako svetelná signalizácia PSINS,

001PSI16

semafor PSSRV, magnet. čítačka a bezpečn. senzory (max 8 výstupov)
prídavný modul elektroniky pre pripojenie max. 16 samostatných
manuálnych pokladní

001PSC3

prídavná manuálna pokladňa s čítačkou lístkov s čiarovým kódom,

001PSTICKET2

v spojení s PSI16 tvoria samostatnú platobnú stanicu bez pripojenia k PC
Balenie 2000 ks FANFOLD ISO štandard lístkov s čiarovým kódom

PS Token
parkovací systém na žetóny
001PSE4000

vstupný modul z pozinkovanej farbenej ocele s výdajom platobných
žetónov GET, vybavený čítačkou bezkontakt. kariet/čipov

001PSU4000

výstupný modul z pozinkovanej farbenej ocele s príjmom platobných
žetónov GET, vybavený čítačkou bezkontakt. kariet/čipov

001PSC4000

automatická pokladňa z pozinkovanej farbenej ocele, vybavená čítačkou
žetónov GET, čítačkou bezkontakt. kariet/čipov a displejom,
platba mincami (bez rozmieňania mincí a výdaja účteniek)

001PSC6001

automat. pokladňa z pozink. farb. ocele + nerezu s dotykovým displejom
na obsluhu, vybavená s PC a čítačkou žetónov GET a kariet/čipov - platba
mincami i bankovkami (rozmieňa a vydáva), možnosť platby kredit. kartami
a overovanie stavu systému prostredníctvom sms - (optional)

Príslušenstvo pre PS Token:
001PSM4000

manuálna pokladňa s elektronikou, riadiacim softvérom, displejom a modulom
pre pripojenie k počítaču cez PC30

AUTOMATICKÉ PARKOVACIE SYSTÉMY
002PSIO1

elektronika pre prídavné zariadenia ako svetelná signalizácia PSINS,

001PSI16

semafor PSSRV, magnet. čítačka a bezpečn. senzory (max 8 výstupov)
prídavný modul elektroniky pre pripojenie max. 16 samostatných

001PSC1

manuálnych pokladní
prídavná manuálna pokladňa s čítačkou platobných žetónov GET,

009GET

v spojení s PSI16 tvoria samostatnú platobnú stanicu bez pripojenia k PC
platobný žetón

Spoločné príslušenstvo pre PS Barcode a PS Token:
001PSINS

svetelná signalizácia "FULL-FREE"

001PSSRV

2-komorový semafor ABS, červená-zelená, s ochranou proti dažďu,
svetlo Ø 200mm, žiarovky max. 70W - 230V A.C. (nie sú v dodávke)

001PSV01

set 2 ks ventilátorov pre moduly PSE, PSU, PSC

001TST01

bezkontaktná karta formátu ISO7810-7813

009PCT

bezkontaktný čip vo forme prívesku na kľúče

009TAG

špeciálny bezkontaktný čip vo forme sklen. mini ampulky (vložiteľný do

009SMA

12-24V AC-DC snímač magnetoindukčnej slučky, 1-kanálový

009SMA2

12-24V AC-DC snímač magnetoindukčnej slučky, 2-kanálový

009SMA220

230V AC-DC snímač magnetoindukčnej slučky, 2-kanálový

diaľk. ovlád. TOP-432,434,862,864NA + série TWIN, ATOMO a TOUCH)

PS Easy
parkovací systém na mince
001PS5000

jednoduchá automatická pokladňa z pozinkovanej farbenej ocele s fixnou
tarifou, platba mincami (bez rozmieňania mincí a výdaja účteniek),
pripojiteľná k riadiacim systémom RBM21 a 84

Príslušenstvo pre PS Easy:
001PSV01

set 2 ks ventilátorov pre moduly PSE, PSU, PSC

009SMA

12-24V AC-DC snímač magnetoindukčnej slučky, 1-kanálový

009SMA2

12-24V AC-DC snímač magnetoindukčnej slučky, 2-kanálový

009SMA220

230V AC-DC snímač magnetoindukčnej slučky, 2-kanálový

TURNIKETY
TWISTER
230 V A.C. elektromechanické trojramenné turnikety
001PST001

elektromech. turniket z nerezovej ocele, obojsmerný, so zabudovanou
čítačkou bezkontakt. kariet a ukazovateľmi smeru prechodu s displejom,
automatické odblokovanie v prípade výpadku prúdu

001PST002

elektromech. turniket z nerezovej ocele, obojsmerný, s ukazovateľmi
smeru prechodu s displejom, automat. odblok. v prípade výpadku prúdu

001PST003

elektromech. turniket z nerezovej ocele s povrch. úpravou scotch-brite,
obojsmerný, s ukazovateľmi smeru prechodu s displejom, automat. odblok.
v prípade výpadku prúdu, zabud. detekčný senzor + alarm nekalej činnosti

001PST004

elektromech. turniket z nerezovej ocele, obojsmerný, s ukazovateľmi
smeru prechodu s displejom, automat. odblok. v prípade výpadku prúdu,
systém zablokovania sklopeného ramena smerom dolu

001PSBPS07N

elektromech. turniket z nerezovej ocele s povrchovou úpravou scotch-brite,
obojsmerný, so zabudovanou elektronikou a hydraulickým tlmičom,
automatické odblokovanie v prípade výpadku prúdu

Príslušenstvo pre Twister:
001PSOPSC01
001PSOPGO1
001PSOPGO1X

antipanikové sklopné rameno s kĺbom
bočný navádzač osôb k turniketu so stojanom, H=1m, kombinácia
nerezovej a pozinkovanej ocele, vrchná zátka z plastu
bočný navádzač osôb k turniketu, so stojanom H=1m, celý z nerezovej
ocele

001PSOPCN03

elektronické počítadlo

001PSOPSF03

LED ukazovateľ smeru prechodu s displejom so zvýraznenou intenzitou

BRIDGE
Mechanické a 230 V A.C. elektromechanické trojramenné turnikety
001PSAP01

mechanický turniket z farbenej ocele, obojsmerný, so zabudovaným
hydraulickým tlmičom

001PSAP07N

elektromechanický turniket z farbenej ocele, obojsmerný, so zabudovanou
elektronikou a hydraulickým tlmičom, automatické odblokovanie v prípade
výpadku prúdu

001PSAP08

elektromechanický turniket z farbenej ocele, obojsmerný, so zabudovanou
elektronikou a hydraulickým tlmičom, automatické odblokovanie v prípade
výpadku prúdu, doplnený dvojsmerným semaforom s LED signalizáciou

Príslušenstvo pre Bridge:
001PSOPSC01

antipanikové sklopné rameno s kĺbom

001PSOPCN01

mechanické počítadlo

001PSOPGO1

bočný navádzač osôb k turniketu so stojanom, H=1m, kombinácia
nerezovej a pozinkovanej ocele, vrchná zátka z plastu
bočný navádzač osôb k turniketu, so stojanom H=1m, celý z nerezovej
ocele

001PSOPGO1X
001PSOPCN03

elektronické počítadlo

001PSOPSF03

LED ukazovateľ smeru prechodu s displejom so zvýraznenou intenzitou

TURNIKETY
GUARDIAN
Mechanické a 230 V A.C. elektromechanické 3 a 4-ramenné vysoké turnikety
001PSGS3

jednoduchý obojsmerný elektromech. turniket, kombinácia pozinkovanej
ocele s vrchným náterom (RAL7035), 3 sekcie 120 º, so zabudovanou
elektronikou a hydraulickým tlmičom, ukazovatele smeru prechodu
s displejom z oboch strán, zdvorilostné led osvetlenie, predispozícia
pre čítačku bezkont. kariet

001PSGD3

dvojitý obojsmerný elektromech. turniket, kombinácia pozinkovanej
ocele s vrchným náterom (RAL7035), 3 sekcie 120 º, so zabudovanou
elektronikou a hydraulickým tlmičom, ukazovatele smeru prechodu
s displejom z oboch strán, zdvorilostné led osvetlenie, predispozícia
pre čítačku bezkont. kariet

001PSGS4

jednoduchý obojsmerný elektromech. turniket, kombinácia pozinkovanej
ocele s vrchným náterom (RAL7035), 4 sekcie 90 º, so zabudovanou
elektronikou a hydraulickým tlmičom, ukazovatele smeru prechodu
s displejom z oboch strán, zdvorilostné led osvetlenie, predispozícia
pre čítačku bezkont. kariet

001PSGD4

dvojitý obojsmerný elektromech. turniket, kombinácia pozinkovanej
ocele s vrchným náterom (RAL7035), 4 sekcie 90 º, so zabudovanou
elektronikou a hydraulickým tlmičom, ukazovatele smeru prechodu
s displejom z oboch strán, zdvorilostné led osvetlenie, predispozícia
pre čítačku bezkont. kariet

001PSHPS01

obojsmerný mechanický turniket, kombinácia pozinkov. ocele
s vrchným náterom (RAL7035), so zabudovaným hydraul. tlmičom

001PSHPSVP

príplatok za inú farbu RAL (s oneskorením výroby o 15 dní)

WING
24 V D.C. motorizované krídlové turnikety
001PSEPCSS00

jednokrídlový obojsmerný motorizovaný turniket, stojan z nerezovej ocele,
a krídlo z plexiskla, so zabudovanou elektronikou a vyvaľovacím
antipanikovým systémom typu stlačiť-a-otvoriť

001PSEPCSD00

dvojkrídlový obojsmerný motorizovaný turniket, stojan z nerezovej ocele,
krídlo z plexiskla, so zabudovanou elektronikou a vyvaľovacím
antipanikovým systémom typu stlačiť-a-otvoriť

001PSEPCSS00CT

jednokrídlový obojsmerný motorizovaný turniket, stojan z nerezovej ocele,
krídlo z tvrdeného skla, so zabudovanou elektronikou a vyvaľovacím
antipanikovým systémom typu stlačiť-a-otvoriť

001PSEPCSD00CT

dvojkrídlový obojsmerný motorizovaný turniket, stojan z nerezovej ocele,
krídlo z tvrdeného skla, so zabudovanou elektronikou a vyvaľovacím
antipanikovým systémom typu stlačiť-a-otvoriť

Príslušenstvo pre Wing:
001PSOPAL01

napájanie switchové 24V D.C. 2,5A, IP65, pre 1 turniket, povinné

001PSOPAL06

napájanie switchové 24V D.C. 6,5A, IP65, pre 2 turnikety, povinné

001PSCSCR04

diaľkové ovládanie turniketu prítomnou osobou, max. 4 vstupy

001PSOPEPCDIS

krídlo z plexiskla pre telesne postihnutých, L=0,9m

001PSOPEPCDISCT krídlo z tvrdeného skla pre telesne postihnutých, L=0,9m

TURNIKETY
SALOON
24 V D.C. motorizované krídlové turnikety, šírka krídla 850mm
001PSEP0S00
001PSEPSS00

jednokrídlový obojsmerný motorizovaný turniket, farbená oceľ (RAL7035)
L=0,85 m, so zabud. elektronikou a vyvaľovacím antipanikovým systémom
jednokrídlový obojsmerný motorizovaný turniket, nerezová oceľ,
L=0,85 m, so zabud. elektronikou a vyvaľovacím antipanikovým systémom

Príslušenstvo pre Saloon:
001PSEPTRF

zábrana: 1 x vertikál. nerez. tyč so zabudov. fotobunkami, 2 x horizontál.
pozink. oceľové. tyče L=1m, 4 spojky z chróm. plastu, príruba nohy
a krytka príruby z pochrómovanej ocele

001PSEPTRFX

zábrana: 1 x vertikál. nerez. tyč so zabudov. fotobunkami, 2 x horizontál.
nerez. tyče L=1m, 4 nerez. spojky, príruba nohy a krytka príruby z nerezu

001PSOPAL01

napájanie switchové 24V D.C. 2,5A, IP65, pre 1 turniket

001PSOPAL06

napájanie switchové 24V D.C. 6,5A, IP65, pre 2 turnikety

001PSMCECH

synchronizačná karta pre dvojcestný vstup (1 karta = 1 turniket)

001PSCSCR04

diaľkové ovládanie turniketu prítomnou osobou, max. 4 vstupy

001PSMLANT

príplatok za špeciálne úpravy krídla na požiadavku (napr. rozmery)

COMPASS
mechanické otočné turnikety
001PSSPCWO

mobilný mechanický otočný turniket z nerezovej ocele so zábranou
na pravej strane, H=1m

001PSSPCCW

mobilný mechanický otočný turniket z nerezovej ocele so zábranou
na ľavej strane, H=1m

001PSSPFMCWO

fixný mechanický otočný turniket z nerezovej ocele so zábranou
na pravej strane, fixácia na stenu, H=1m

001PSSPFMCCW

fixný mechanický otočný turniket z nerezovej ocele so zábranou
na ľavej strane, fixácia na stenu, H=1m

Príslušenstvo pre Compass:
001PSOPGO1
bočný navádzač osôb k turniketu so stojanom, H=1m, kombinácia
nerezovej a pozinkovanej ocele, vrchná zátka z plastu
001PSOPGO1X
bočný navádzač osôb k turniketu, so stojanom H=1m, celý z nerezovej
ocele

FLAG
mechanické krídlové turnikety
001PSBPCWOA

mechanický krídlový turniket so stĺpikom na pravej strane, H=1m, L=0,9m
s uzamykaním na kľúč

001PSBPCCWA

mechanický krídlový turniket so stĺpikom na ľavej strane, H=1m, L=0,9m
s uzamykaním na kľúč

001PSBPOOA

mechanický obojsmerný krídlový turniket H=1m, L=0,9m
s uzamykaním na kľúč

Príslušenstvo pre Flag:
001PSOPGO1
bočný navádzač osôb k turniketu so stojanom, H=1m, kombinácia
nerezovej a pozinkovanej ocele, vrchná zátka z plastu
001PSOPGO1X
bočný navádzač osôb k turniketu, so stojanom H=1m, celý z nerezu
001PSMLANT

príplatok za špeciálne úpravy krídla na požiadavku (napr. rozmery)

TURNIKETY
VŠEOBECNÉ PRÍSLUŠENSTVO
všeobecné príslušenstvo k turniketom
Príslušenstvo pre turnikety:
001PSTRV

stojan - pozinkovaná oceľová tyč, H =1m, príruba nohy a krytka príruby
z pochrómovaného plastu, bez perforácie

001PSTRV2F

stojan - pozinkovaná oceľová tyč, H =1m, príruba nohy a krytka príruby
z pochrómovaného plastu, s 2 perforáciami

001PSTRV4F90

stojan - pozinkovaná oceľová tyč, H =1m, príruba nohy a krytka príruby

001PSTRV4F180

stojan - pozinkovaná oceľová tyč, H =1m, príruba nohy a krytka príruby

z pochrómovaného plastu, s 2 + 2 90º perforáciami
z pochrómovaného plastu, s 2 + 2 180º perforáciami
001PSTRV6F

stojan - pozinkovaná oceľová tyč, H =1m, príruba nohy a krytka príruby
z pochrómovaného plastu, so 6 perforáciami

001PSTRV8F

stojan - pozinkovaná oceľová tyč, H =1m, príruba nohy a krytka príruby
z pochrómovaného plastu, s 8 perforáciami

001PSTRVX

stojan - nerezová oceľová tyč, H =1m, príruba nohy a krytka príruby
z nerezu, bez perforácie

001PSTRVX2F

stojan - nerezová oceľová tyč, H =1m, príruba nohy a krytka príruby
z nerezu, s 2 perforáciami

001PSTRVX4F90

stojan - nerezová oceľová tyč, H =1m, príruba nohy a krytka príruby

001PSTRVX4F180

stojan - nerezová oceľová tyč, H =1m, príruba nohy a krytka príruby

z nerezu, s 2 + 2 90º perforáciami
z nerezu, s 2 + 2 180º perforáciami
001PSTRVX6F

stojan - nerezová oceľová tyč, H =1m, príruba nohy a krytka príruby
z nerezu, so 6 perforáciami

001PSTRVX8F

stojan - nerezová oceľová tyč, H =1m, príruba nohy a krytka príruby
z nerezu, s 8 perforáciami

001PSTRT050

horizontálna nerezová oceľová tyč, Ø 40mm, hr. 1mm, L = 0,5m

001PSTRT100

horizontálna nerezová oceľová tyč, Ø 40mm, hr. 1mm, L = 1m

001PSTRT150

horizontálna nerezová oceľová tyč, Ø 40mm, hr. 1mm, L = 1,5m

001PSTRT200

horizontálna nerezová oceľová tyč, Ø 40mm, hr. 1mm, L = 2m

001PSTRM001

2 x plastová pochrómovaná spojka s fixačnými skrutkami

001PSTRM003

2 x nerezová spojka s fixačnými skrutkami

001PSTRM004

2 x nerezová fixačná spojka pre prichytenie o stenu so skrutkami

TURNIKETY
VŠEOBECNÉ PRÍSLUŠENSTVO
všeobecné príslušenstvo k turniketom
Príslušenstvo pre turnikety:
001PSTRV80

stojan - nerezový oceľový stĺpik, Ø 80mm, H =0,9m, bez úchytov

001PSTRV802F

stojan - nerezový oceľový stĺpik, Ø 80mm, H =0,9m, s 2 úchytmi

001PSTRV804F090

stojan - nerezový oceľový stĺpik, Ø 80mm, H =0,9m, s 2 + 2 90º úchytmi

001PSTRV804F180

stojan - nerezový oceľový stĺpik, Ø 80mm, H =0,9m, s 2 + 2 180º úchytmi

001PSTRV806F

stojan - nerezový oceľový stĺpik, Ø 80mm, H =0,9m, so 6 úchytmi

001PSTRV808F

stojan - nerezový oceľový stĺpik, Ø 80mm, H =0,9m, s 8 úchytmi

001PSMTP

príplatok za neštandardný rozmer polykarbonát. panelu (max. šírka 750mm)

Príslušenstvo pre turnikety:
001PSTPC100

jednosmerná prejazdová zábrana pre vozíky s 2 oblúkmi, L =1m, H =1m

001PSTPC150

jednosmerná prejazdová zábrana pre vozíky s 3 oblúkmi, L =1,5m, H =1m

001PSTPC200

jednosmerná prejazdová zábrana pre vozíky so 4 oblúkmi, L =2m, H =1m

001PSTRFPA

nerezová zábrana s panelom z polykarbonátu hr. 6mm, H =0,9m,
uchytenie na podlahu

001PSTRFPAN

nerezová zábrana, H =0,9m, uchytenie na podlahu

001PSUS120D

nerezová zábrana s pravou fixnou nohou a ľavým antipanikovým

001PSUS120S

nerezová zábrana s ľavou fixnou nohou a pravým antipanikovým

systémom typu stlač-a-otvor, H =1m, L =1,2m
systémom typu stlač-a-otvor, H =1m, L =1,2m
001PSUS090D

nerezová zábrana s pravou fixnou nohou a ľavým antipanikovým

001PSUS090S

nerezová zábrana s ľavou fixnou nohou a pravým antipanikovým

systémom typu stlač-a-otvor, H =1m, L =0,9m
systémom typu stlač-a-otvor, H =1m, L =0,9m

KRÍDLOVÉ A POSUVNÉ AUTOMATICKÉ DVERE
FLY
krídlové automatické dvere do šírky 1,2m / krídlo s 24V D.C. motorom
001PB1100

kompletná automatika 230V AC s motorom 24V DC pre 1-krídlové
automatické dvere, max. šírka krídla 1,2m

001PB2100

kompletná automatika 230V AC s motorom 24V DC pre 2-krídlové
automatické dvere, max. šírka krídiel 1,2m + 1,2m

Príslušenstvo pre Fly:
001PF2100

krycí profil pre PB2100, max dĺžka L =5m, min dĺžka s PB1001 - L =1,3m,
min. dĺžka s PB1002 - L =1,16m (cena za bm)

001PB1001

rovné rameno - ťažná otváracia páka krídla

001PB1002

kĺbové rameno - tlačná otváracia páka krídla

001MA7034

záložný zdroj s 2 batériami 12V - 0,8A

001MA7041

ovládač funkcií pre nastavenie režimu chodu pohonu automatických dverí,
so svetelnou indikáciou nastavenej funkcie bargrafom LED

119COLOR12*

príplatok za špeciálne úpravy - farbenie profilu PF2100 (cena za bm)

CORSA - RODEO
posuvné automatické dvere do váhy 75kg a 125kg / krídlo, s 24V D.C. motorom
001CORSA1

kompletná automatika 230V AC s motorom 24V DC pre 1-krídlové
automatické posuvné dvere do 75kg

001CORSA2

kompletná automatika 230V AC s motorom 24V DC pre 2-krídlové
automatické posuvné dvere do 75kg + 75kg

001RODEO1

kompletná automatika 230V AC s motorom 24V DC pre 1-krídlové
automatické posuvné dvere do 125kg

001RODEO2

kompletná automatika 230V AC s motorom 24V DC pre 2-krídlové
automatické posuvné dvere do 125kg + 125kg

Príslušenstvo pre Corsa / Rodeo:
001PLCD

základný profil (cena za bm)

001LC00
001LC01

krycí profil nízky, prírodný eloxovaný hliník (cena za bm)
krycí profil nízky, hliník bez povrchovej úpravy (cena za bm)

001LD00
001LD01

krycí profil predĺžený, prírodný eloxovaný hliník (cena za bm)
krycí profil predĺžený, hliník bez povrchovej úpravy (cena za bm)

001LTC

pár farbených sivých bočných krytov pre LC00

001LTCG

pár nefarbených bočných krytov pre LC01

001LTD

pár farbených bočných krytov so sponami, pre LD00 a LD01

001MA7012

elektrický zámok s odblokovačom a odblokovacím lankom

001MA7032

karta + záložný zdroj pre 2 batérie 12V - 1,2A (bez batérií)

001MA7041

ovládač funkcií pre nastavenie režimu chodu pohonu automatických dverí,
so svetelnou indikáciou nastavenej funkcie bargrafom LED

KRÍDLOVÉ A POSUVNÉ AUTOMATICKÉ DVERE
119COLOR2*

príplatok za špeciálne úpravy - farbenie profilov LC00/01, LD00/01
(cena za bm)

119COLOR3*

príplatok za špeciálne úpravy - farbenie profilov LTCG

001MA7371

set - horný uchytávací profil pohyblivých krídiel s držiakmi a vonkajšími
vodítkami pre 2 krídla L =0,5m alebo 1 krídlo L =1m

001MA7471

set - horný uchytávací profil pohyblivých krídiel s držiakmi a vonkajšími
vodítkami pre 2 krídla L =0,75m alebo 1 krídlo L =1,5m

001MA7571

set - horný uchytávací profil pohyblivých krídiel s držiakmi a vonkajšími
vodítkami pre 2 krídla L =1m alebo 1 krídlo L =2m

001MA7351

set - spodný zápustný vodiaci profil pohyblivých krídiel s vodítkami,
pre 2 krídla L =0,5m alebo 1 krídlo L =1m

001MA7451

set - spodný zápustný vodiaci profil pohyblivých krídiel s vodítkami,
pre 2 krídla L =0,75m alebo 1 krídlo L =1,5m

001MA7551

set - spodný zápustný vodiaci profil pohyblivých krídiel s vodítkami,
pre 2 krídla L =1m alebo 1 krídlo L =2m

001MA7370

set - horný uchytávací profil sklenených krídiel s držiakmi, uchytením
sklenenej výplne (hr.10mm) a vonkajšími vodítkami, pre 2 krídla L =0,5m
alebo 1 krídlo L =1m

001MA7470

set - horný uchytávací profil sklenených krídiel s držiakmi, uchytením
sklenenej výplne (hr.10mm) a vonkajšími vodítkami, pre 2 krídla L =0,75m
alebo 1 krídlo L =1,5m

001MA7570

set - horný uchytávací profil sklenených krídiel s držiakmi, uchytením
sklenenej výplne (hr.10mm) a vonkajšími vodítkami, pre 2 krídla L =1m
alebo 1 krídlo L =2m

001MA7353

set - spodný vodiaci profil sklenených krídiel (hr.10mm) s vodítkami,
pre 2 krídla L =0,5m alebo 1 krídlo L =1m

001MA7453

set - spodný vodiaci profil sklenených krídiel (hr.10mm) s vodítkami,
pre 2 krídla L =0,75m alebo 1 krídlo L =1,5m

001MA7553

set - spodný vodiaci profil sklenených krídiel (hr.10mm) s vodítkami,
pre 2 krídla L =1m alebo 1 krídlo L =2m

001MAM601

bočné tesnenie pre sklenené krídla (hr.10mm) - čierne, L =3m
(cena za bm)

001MAM601T

bočné tesnenie pre sklenené krídla (hr.10mm) - priesvitné, L =3m
(cena za bm)

001MAM600

centrálne tesnenie pre sklenené krídla (hr.10mm) - čierne, L =3m
(cena za bm)

001MAM600T

centrálne tesnenie pre sklenené krídla (hr.10mm) - priesvitné, L =3m
(cena za bm)

119COLOR4*

príplatok za špeciálne úpravy - farbenie profilov MA7371/7471/7571,
MA7370/7470/7570 alebo MA7353/7453/7553, (cena za bm)

SIPARIO
posuvné automatické dvere do váhy 100kg a 200kg / krídlo, s 24V D.C. motorom
001SIPARIO1

kompletná automatika 230V AC s motorom 24V DC pre 1-krídlové
automatické posuvné dvere do 100kg, (po pridaní 2 ks pomocných
vozíkov P4771 naviac môže byť váha krídla až 200 kg)

001SIPARIO2

kompletná automatika 230V AC s motorom 24V DC pre 2-krídlové
automatické posuvné dvere do 100kg + 100kg

Príslušenstvo pre Sipario:
001SIPP

upevňovacia lišta na stenu (cena za bm)

KRÍDLOVÉ A POSUVNÉ AUTOMATICKÉ DVERE
001SIPTR

nosný základný profil, prírodný eloxovaný hliník (cena za bm)

001SIPC

krycí + protiprachový profil s pántmi, prírodný eloxovaný hliník (cena za bm)

001SIPCG

krycí + protiprachový profil s pántmi, hliník bez povrch. úpravy (cena za bm)

001SIPA02

elektrický zámok s odblokovacou páčkou a odblokovacím lankom

001SIPA01

karta + záložný zdroj s batériami 12V - 1,2A

001SIPA03

nástenný ovládač funkcií

001SIPA04

diaľkový ovládač funkcií (nutné doobjednať položku 001SIPA05)

001SIPA14

držiak na stenu pre diaľkový ovládač funkcií

001SIPA05

prijímač s anténou pre diaľkové ovládanie automatických dverí

001SIPA06

karta "Clock" pre nastavenie načasovaných funkcií (časov. otváranie,
zatváranie a pod.)

001SIPA07

odblokovačka s odblokovacím lankom L= 5m

001SIPA08

pár zápustných 24 V A.C. - D.C. infračervených fotobuniek
s 6m izolovaným káblom, dosah 7 m

001SIPA09

dva páry zápustných 24 V A.C. - D.C. infračervených fotobuniek
s 6m izolovaným káblom, dosah 7 m

Prehľad použitia pohonov automatických dverí
POUŽITIE

Model
001PB1100
001PB2100
Model
CORSA
SIPARIO
RODEO

Intenzívna prevádzka

Maximálna váha krídla (kg) / maximálna šírka krídla (m)
250kg / 0,8m
200kg / 1m
150kg / 1,2m
250+250kg / 0,8+0,8m
200+200kg / 1+1m
150+150kg / 1,2+1,2m
Maximálna váha krídla (kg)
001CORSA1: 75kg
001CORSA2: 75+75kg
001SIPARIO1*: 100kg
001SIPARIO2: 100+100kg
001RODEO1: 125kg
001RODEO2: 125+125kg

• 24V D.C.
SIPARIO1*: (po pridaní 2 ks pomocných vozíkov P4771 naviac môže byť váha krídla až 200 kg)

áno
áno
áno
áno
áno

VYVAĽOVACÍ SYSTÉM POSUV. AUTOMATIC. DVERÍ
MI
vyvaľovací systém pre posuvné automatické dvere
001MI6010

kompletný set vyvaľov. systému pre 1 pohyblivé krídlo,

001MI6110

max. šírka krídla L =1,1m
kompletný set vyvaľov. systému pre 1 pohyblivé krídlo,
max. šírka krídla L =1,5m

001MI6020

kompletný set vyvaľov. systému pre 2 pohyblivé krídla,
max. šírka krídla L =1,1m (pre každé krídlo)

001MI6120

kompletný set vyvaľov. systému pre 2 pohyblivé krídla,
max. šírka krídla L =1,5m (pre každé krídlo)

001MI6030

kompletný set vyvaľov. systému pre 1 pohyblivé a 1 pevné krídlo,
max. šírka krídla L =1,1m (pre každé krídlo)

001MI6130

kompletný set vyvaľov. systému pre 1 pohyblivé a 1 pevné krídlo,
max. šírka krídla L =1,5m (pre každé krídlo)

001MI6040

kompletný set vyvaľov. systému pre 2 pohyblivé a 2 pevné krídla,
max. šírka krídla L =1,1m (pre každé krídlo)

001MI6140

kompletný set vyvaľov. systému pre 2 pohyblivé a 2 pevné krídla,
max. šírka krídla L =1,5m (pre každé krídlo)

Príslušenstvo pre Corsa / Rodeo:
119COLOR8*

príplatok za špeciál. úpravy - farbenie profilov MI6010/6030, (cena za bm)

119COLOR9*

príplatok za špeciál. úpravy - farbenie profilov MI6110/6130, (cena za bm)

119COLOR10*

príplatok za špeciál. úpravy - farbenie profilov MI6020/6040, (cena za bm)

* Pre 119COLOR 2-3-4-8-9-10-11-12 platí, že:
Zákaznícke požiadavky na zmenu farby musia byť doručené najmenej 30 dní od prijatia objednávky.
Farebné nátery sú vo forme lesklých alebo matných RAL farieb.
UPOZORNENIE: cena za oxidačné nátery sa počíta na základe množstva materiálov, ktoré je potrebné natrieť.

PROFILY AUTOMATICKÝCH DVERÍ
S20
hliníkové profily pre sklá automatických dverí s hrúbkou skla od 4 do 15 mm
001MAL199

bočný zvislý profil pre pevné a pohyblivé krídla, prírod. eloxovaný hliník,
L=5m, (cena za bm)

001MAL199G

bočný zvislý profil pre pevné a pohyblivé krídla, hliník bez povrch. úpravy,
L=5m, (cena za bm)

001MAL200

profil pre uchytenie pevného krídla na stenu, prírod. eloxovaný hliník,
L=5m, (cena za bm)

001MAL200G

profil pre uchytenie pevného krídla na stenu, hliník bez povrch. úpravy,
L=5m, (cena za bm)

001MAL203

horný uchytávací profil pre pohyblivé krídla, prírod. eloxovaný hliník,
L=5m, (cena za bm)

001MAL203G

horný uchytávací profil pre pohyblivé krídla, hliník bez povrch. úpravy,
L=5m, (cena za bm)

001MAL204

zvislý profil pre rámy s fotobunkou, prírodný eloxovaný hliník
L=5m, (cena za bm)

001MAL204G

zvislý profil pre rámy s fotobunkou, hliník bez povrchovej úpravy
L=5m, (cena za bm)

001MAM612

spodný profil pre pevné a pohyblivé krídla, prírodný
eloxovaný hliník, L=5m, (cena za bm)

001MAM612G

spodný profil pre pevné a pohyblivé krídla, hliník
bez povrch. úpravy, L=5m, (cena za bm)

001MAL790

rohový profil do otvoru pre fotobunku, prírodný eloxovaný hliník
L=5m, (cena za bm)

001MAL790G

rohový profil do otvoru pre fotobunku, hliník bez povrch. úpravy,
L=5m, (cena za bm)

001MAL201

bočné tesnenie pre pohyblivé a pevné krídla, balenie 30m,
(cena za bm)

001MAL202

centrálne tesnenie pre pohyblivé a pevné krídla, balenie 30m,
(cena za bm)

001MAL791

výplňové tesnenie pre MAL790, balenie 30m (10 ks x 3m), (cena za bm)

001MAF001

montážna súprava skrutiek a podložiek pre jedno pevné dverové krídlo

001MAM001

montážna sada s uchytením a vedením pre jedno pohyblivé krídlo

009P3

výplňové tesnenie presklá s hrúbkou 3 mm, balenie 30m, (cena za bm)

009P4

výplňové tesnenie presklá s hrúbkou 4 mm, balenie 30m, (cena za bm)

009P5

výplňové tesnenie presklá s hrúbkou 5 mm, balenie 30m, (cena za bm)

009P6

výplňové tesnenie presklá s hrúbkou 6 mm, balenie 30m, (cena za bm)

009P7

výplňové tesnenie presklá s hrúbkou 7 mm, balenie 30m, (cena za bm)

119COLOR4*

príplatok za špeciálne úpravy - farbenie profilov MAL199G/200G/203G/
204G alebo MAL612G/790G, (cena za bm)

PROFILY AUTOMATICKÝCH DVERÍ
S40
hliníkové profily pre rámy krídiel a sklá automatických dverí s hrúbkou skla od 4 do 30 mm
001MAM613

horný uchytávací profil pre pohyblivé krídla, prírodný eloxovaný hliník
L=5m, (cena za bm)

001MAM613G

horný uchytávací profil pre pohyblivé krídla, hliník bez povrchovej úpravy
L=5m, (cena za bm)

001MAM699

spodný zápustný vodiaci profil pre pohyblivé krídla, prírodný eloxovaný
hliník, L=5m, (cena za bm)

001MAL225

nástenný kotviaci profil pre rámy a pevné krídla, prírodný eloxovaný hliník,
L=5m, (cena za bm)

001MAL225G

nástenný kotviaci profil pre rámy a pevné krídla, hliník bez
povrchovej úpravy, L=5m, (cena za bm)

001MAL226

bočný zvislý profil pre pevné a pohyblivé krídla, prírodný eloxovaný hliník
L=5m, (cena za bm)

001MAL226G

bočný zvislý profil pre pevné a pohyblivé krídla, hliník bez
povrchovej úpravy, L=5m, (cena za bm)

001MAL227

spodný a horný profil pre pevné a pohyblivé krídla, prírodný eloxovaný
hliník, L=5m, (cena za bm)

001MAL227G

spodný a horný profil pre pevné a pohyblivé krídla, hliník bez
povrchovej úpravy, L=5m, (cena za bm)

001MAL228

spodný upevňovací profil pre pevné krídla, prírodný eloxovaný hliník
hliník, L=5m, (cena za bm)

001MAL228G

spodný upevňovací profil pre pevné krídla, hliník bez povrchovej úpravy
L=5m, (cena za bm)

001MAL229

bočný profil blokovania pre krídla s vyvaľovacím systémom, prírodný
eloxovaný hliník, L=5m, (cena za bm)

001MAL229G

bočný profil blokovania pre krídla s vyvaľovacím systémom, hliník bez
povrchovej úpravy, L=5m, (cena za bm)

001MAL230

krycí profil pre krídla a rámy, s možnosťou uchytenia fotobuniek, prírodný
eloxovaný hliník, L=5m, (cena za bm)

001MAL230G

krycí profil pre krídla a rámy, s možnosťou uchytenia fotobuniek, hliník bez
povrchovej úpravy, L=5m, (cena za bm)

001MAL231

profil vymedzenia skla pre krídla, prírodný eloxovaný hliník
L=5m, (cena za bm)

001MAL231G

profil vymedzenia skla pre krídla, hliník bez povrchovej úpravy
L=5m, (cena za bm)

001MAF002

úchyt pevného krídla k rámu

001MAF003

uholník vrchného a spodného uchytenia pevného krídla

001MAM002

kryt kĺbu protipanikového vyvaľovacieho systému pohyblivého krídla

001MAM003

držiak a vedenie pohyblivého krídla

001MAMF01

montážna sada matíc a skrutiek pre jedno krídlo

001MAMF02

vyrovnávací uholník pre jedno krídlo

001MAMF03

vyrovnávací uholník pre rám

PROFILY AUTOMATICKÝCH DVERÍ
009P3

výplňové tesnenie presklá s hrúbkou 3 mm, balenie 30m, (cena za bm)

009P4

výplňové tesnenie presklá s hrúbkou 4 mm, balenie 30m, (cena za bm)

009P5

výplňové tesnenie presklá s hrúbkou 5 mm, balenie 30m, (cena za bm)

009P6

výplňové tesnenie presklá s hrúbkou 6 mm, balenie 30m, (cena za bm)

009P7

výplňové tesnenie presklá s hrúbkou 7 mm, balenie 30m, (cena za bm)

001MAL223

univerzálne tesnenie, 1 ks L= 3m, (cena za bm)

001MAL224

centrálne tesnenie pre pohyblivé krídla, 1 ks L= 3m, (cena za bm)

119COLOR4*

príplatok za špeciálne úpravy - farbenie profilov MAL199G/200G/203G/
204G alebo MAL612G/790G, (cena za bm)

* Pre 119COLOR4 platí, že:
Zákaznícke požiadavky na zmenu farby musia byť doručené najmenej 30 dní od prijatia objednávky.
Farebné nátery sú vo forme lesklých alebo matných RAL farieb.
UPOZORNENIE: cena za oxidačné nátery sa počíta na základe množstva materiálov, ktoré je potrebné natrieť.

VŠEOBECNÉ PRÍSLUŠENSTVO AUTOMATICKÝCH DVERÍ
Príslušenstvo
fotobunky, snímače, senzory a radary
001MF9011

pár zápustných 24 V A.C. - D.C. infračervených mikrofotobuniek
s izolovaným káblom, dosah 7 m

001MF9111

dva páry zápustných 24 V A.C. - D.C. infračervených mikrofotobuniek
s izolovaným káblom, dosah 7 m

001MR8334

bezpečnostný infračervený radar 12-24 V A.C. - D.C., L=340mm

001MR8370

bezpečnostný infračervený radar 12-24 V A.C. - D.C., L=700mm

001MR8390

bezpečnostný infračervený radar 12-24 V A.C. - D.C., L=900mm

001MR8003

infrapasívny snímací radar s nastaviteľným dosahom, 12-24 V A.C. - D.C.,
maximálna aplikačná výška do 3 m

001MR8202

dvojsmerný snímací radar s nastaviteľným dosahom, 12-24 V A.C. - D.C.,
maximálna aplikačná výška od 1,8 do 4 m

001MR8401

digitálny snímací radar s nastaviteľným dosahom, 12-24 V A.C. - D.C.,
maximálna aplikačná výška od 2,3 do 4,5 m

001MR8104

dvojsmerný snímací mikrovlnný radar, 12-24 V A.C. - D.C.,
maximálna aplikačná výška 4 m, nastavenie cez diaľk. ovládač MRT01

001MR8105

dvojsmerný snímací mikrovlnný radar, 12-24 V A.C. - D.C.,
maximálna aplikačná výška 5 m, nastavenie cez diaľk. ovládač MRT01

001MR8106

jedno / dvojsmerný snímací mikrovlnný radar, 12-24 V A.C. - D.C.,
maximálna aplikačná výška 4 m, nastavenie cez diaľk. ovládač MRT01

001MR8107

dvojsmerný snímací mikrovlnný radar, 12-24 V A.C. - D.C.,
maximálna aplikačná výška 4 m, manuálne nastavenie

001MRT001

diaľkový ovládač pre mikrovlnné snímacie radary

001MRWPC

protidažďový ochranný kryt pre mikrovlnné snímacie mikrovlnné radary

001MS9502

mikrovlnný približovací (dotykový) radar, 12 - 24 V A.C. - D.C.,
dosah od 0,1 do 0,5 m

001MP8030

snímacia nášľapná podlahová doska, 800 x 300 mm

001MP8060

snímacia nášľapná podlahová doska, 800 x 600 mm

KOMPLETNÉ SADY PRE CORSA A RODEO
Sady pohonov, profilov a montážneho príslušenstva
pre automatické dvere
001MCORSA

sada s motorom 24V DC, elektronikou, dekodérom a transformátorom
pre 2-krídlové automatické posuvné dvere max. 75 + 75 kg

001MRODEO

sada s motorom 24V DC, elektronikou, dekodérom a transformátorom
pre 2-krídlové automatické posuvné dvere max. 125 + 125 kg

Profily pre Corsa / Rodeo a príslušenstvo:
001PLCD1SET

základný profil L = 6850 mm

001PLCD2SET

základný profil s peroráciou L = 6700 mm

001LC00SET
001LC01SET

krycí profil nízky, prírodný eloxovaný hliník, L = 6850 mm
krycí profil nízky, hliník bez povrchovej úpravy, L = 6850 mm

001LD00SET
001LD01SET

krycí profil predĺžený, prírodný eloxovaný hliník, L = 6850 mm
krycí profil predĺžený, hliník bez povrchovej úpravy, L = 6850 mm

001LTC

pár farbených sivých bočných krytov pre LC00

001LTCG

pár nefarbených bočných krytov pre LC01

001LTD

pár farbených bočných krytov so sponami, pre LD00 a LD01

001P4770

sada 2 ks koliesok pre CORSA - 75 kg pre 2 krídla (ex MD001)

001P4771

sada 2 ks koliesok pre RODEO - 125 kg pre 2 krídla (ex MD002)

Profily pre sklenené krídla:
001MA53

balenie uchytávacieho príslušenstva spodného profilu MAM 612

001MA70

balenie uchytávacieho príslušenstva horného profilu MAM 611

001MAM611

horný uchytávací profil pre sklenené krídla, prírodný eloxovaný hliník,
L=5m, (cena za bm)

001MAM611G

horný uchytávací profil pre sklenené krídla, hliník bez povrchovej
úpravy, L=5m, (cena za bm)

001MAM612

spodný profil pre sklenené krídla, prírodný eloxovaný hliník
L=5m, (cena za bm)

001MAM612G

spodný profil pre sklenené krídla, hliník bez povrchovej úpravy,
L=5m, (cena za bm)

Profily pre rámové dverové krídla:
001MA51

balenie uchytávacieho príslušenstva spodného profilu MAM 699

001MA71

balenie uchytávacieho príslušenstva horného profilu MAM 613

001MAM613

horný uchytávací profil pre pohyblivé krídla, prírodný eloxovaný hliník,
L=5m, (cena za bm)

001MAM613G

horný uchytávací profil pre pohyblivé krídla, hliník bez povrchovej úpravy
L=5m, (cena za bm)

001MAM699

spodný zápustný vodiaci profil pre pohyblivé krídla, prírodný eloxovaný
hliník, L=5m, (cena za bm)

KOMPLETNÉ SADY PRE CORSA A RODEO

KOMPLETNÉ SADY PRE CORSA A RODEO
Montážne príslušenstvo:
001MA965SET

balenie ochranného tesnenia pre záklaný profil PLCD, (50 m kotúč)

001MBA25SET

balenie obojstrannej lepiacej pásky - prúžku, ( L = 25 m)

001MCI30SET

balenie HTD8M remeňa pre automatické dvere (30 m kotúč)

001MP650SET

balenie 6 x 0,5 mm² plochého profilu, ( L = 50 m)

119COLOR2*

príplatok za špeciálne úpravy - farbenie profilov LC00/01, LD00/01,
(cena za bm)

119COLOR3*

príplatok za špeciálne úpravy - farbenie profilov LTCG

119COLOR4*

príplatok za špeciálne úpravy - farbenie profilov MAM611G/612G,
(cena za bm)

* Pre 119COLOR 2-3-4 platí, že:
Zákaznícke požiadavky na zmenu farby musia byť doručené najmenej 30 dní od prijatia objednávky.
Farebné nátery sú vo forme lesklých alebo matných RAL farieb.
UPOZORNENIE: cena za oxidačné nátery sa počíta na základe množstva materiálov, ktoré je potrebné natrieť.

Príklad základného a krycieho profilu pre určenie výšky krídiel:

HT - výška základného profilu

Minimál. otvor pre predĺžený krycí profil LD00 a LD01 - 95 mm

HA - výška od prekladu

Minimál. otvor pre štandardný krycí profil LC00 a LC01 - 25 mm

tesnenie kryc. profilu
použitie MA965

typ krycieho profilu
klzná lišta

Nastaviteľná výška
uchytenia krídla

typ krycieho profilu
POZNÁMKA: predĺžené profily typu LD00 a LD01 majú
špeciálny systém jednoduchého odnímania, čo uľahčuje
prístup pri údržbe automatiky.

Sklenené krídla s profilmi S20
klzná lišta

Výška základného profilu
Výška od prekladuu

Riešenie 1

Riešenie 2

Váha skla:
2,5 Kg x m² x 1 mm hrúbky

Riešenie 1

Riešenie 2

Rámové krídla s profilmi S40
klzná lišta

Výška základného profilu
Výška od prekladuu

Riešenie 1

Riešenie 2

Riešenie 3

Riešenie 1

Riešenie 2

S20
zostavenie pevného krídla s rámom

Riešenie 3

S20
zostavenie pohyblivého krídla

S40
zostavenie pohyblivého krídla

S40
zostavenie pevného krídla

