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NICE
WSZYSTKO W JEDNYM
Wystarczy jedna chwila, aby wprawiæ w ruch ca³y dom.
Z Nice mo¿esz zarz¹dzaæ systemami automatyki sk³adaj¹cymi
siê z bram wjazdowych i gara¿owych, szlabanów, ¿aluzji, rolet i markiz,
systemu alarmowego, oœwietlenia czy zasilania elektrycznego.
Ka¿de urz¹dzenie mo¿na kontrolowaæ indywidualnie b¹dŸ ³¹czyæ je w grupy.
Wykorzystuj¹c technologiê bezprzewodow¹ lub energiê s³oneczn¹,
instalacja ka¿dego elementu automatyki jest prosta, nie poch³ania
wiele czasu i œrodków, zarówno w przypadku nowych systemów,
jak i modernizacji ju¿ istniej¹cych.
Nice ³¹czy w swoich produktach nowoczesny design i jakoœæ wykonania,
co w efekcie daje u¿ytkownikowi najbardziej niezawodny system
automatyki na œwiecie.

PARKINGI
W ofercie Nice ka¿dy znajdzie dla siebie odpowiedni system automatyki,
zarówno do pracy we wspólnocie mieszkaniowej, w firmie oraz na parkingach.
Szlabany Nice Bar
Kontrola dostêpu - wjazdu na parkingach oraz drogach wewnêtrznych nawet o bardzo
wysokiej czêstotliwoœci u¿ytkowania. Jakoœæ wykonania, niezawodnoœæ
oraz trwa³oœæ.
NicePark - kontrola, wygoda i zysk
System parkingowy to nie tylko wygoda i gwarancja kontroli wjazdu i wyjazdu
na parking, ale przede wszystkim narzêdzie, które pozwala generowaæ przychody.
(katalog NicePark dostêpny u opiekuna handlowego).
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DLA BRAMY I GARA¯U
DLA CIEBIE
£atwoœæ obs³ugi, estetyka wykonania, bezpieczeñstwo,
funkcjonalnoœæ i nowoczesnoœæ.
Produkty Nice s¹ proste w u¿yciu i ³atwe w instalacji,
dziêki zastosowaniu zaawansowanych rozwi¹zañ:
- ³atwoœæ instalacji dla instalatora,
- wygoda dla u¿ytkownika,
- prostota dla wszystkich,
- funkcjonalnoœæ w standardzie.
Poczucie komfortu oraz bezpieczeñstwo u¿ytkowania jest
gwarantowane w najwiêkszym stopniu, dziêki wykorzystaniu
technologii i innowacyjnych rozwi¹zañ Nice.
Nice jest zawsze po Twojej stronie: nie tylko w trakcie
sprzeda¿y, ale tak¿e po niej. Nice zawsze proponuje najlepsze
rozwi¹zania z zakresu automatyki, aby spe³niæ Twoje oczekiwania.
Gwarancja niezawodnego dzia³ania i pomocy w przypadku
wyst¹pienia problemu.
Nice – bli¿ej Ciebie!

TWÓJ DOM
W TWOICH RÊKACH
Nice oferuje liniê pilotów serii ERA:
szeroki wybór kolorowych pilotów, przenoœnych,
zminiaturyzowanych, trwa³ych, wielokana³owych,
ultra cienkich, w tym piloty z zegarem
lub wyœwietlaczem LCD…
Idealne rozwi¹zanie dla systemów automatyki
obs³ugiwanych przez wiele osób gwarantuj¹ce
maksimum wygody oraz ³atwoœæ u¿ytkowania.
Jeden pilot - wiele mo¿liwoœci - wybierz sterowanie
radiowe FLOR z kodem dynamicznie zmiennym.
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NICE NA 5
ERA ONE

ERA FLOR

ERA INTI

WYSTARCZY PRZYCISN¥Æ
JEDEN RAZ
Zgrabny, cienki i kolorowy – idealnie mieœci
siê w kieszeni lub torebce.
Trwa³a obudowa odporna na zadrapania,
kontrola nad ca³ym system automatyki dziêki
wielokana³owym rozwi¹zaniom. To w³aœnie piloty
Nice wykorzystuj¹ce drogê radiow¹ z kodem
dynamicznie zmiennym FLOR, bezpiecznym
i gwarantuj¹cym wyj¹tkowy zasiêg dzia³ania.
To najlepszy wybór dostêpny na rynku!

ERA-P, ERA-W

DROGA RADIOWA
DO ROLET, ¯ALUZJI
I MARKIZ

TAG SYSTEM

SYSTEM PODTYNKOWY

Nice Tag – zminiaturyzowany nadajnik i centrala
steruj¹ca s¹ zupe³nie niewidoczne. To idealne
rozwi¹zanie przy modernizacjach oraz ulepszaniu
domowych systemów automatyki – pozwala
na kontrolê systemu automatyki bez zastêpowania
starego istniej¹cego systemu lub wykonywania
prac murarskich. Komfort i kontrola bez
ograniczeñ.
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MOONKEY

MOCARD

HSB1

EDS

EKSEU

BEZPIECZEÑSTWO
Praktyczna klawiatura kodowa, aby wchodziæ
i wychodziæ z domu maj¹c poczucie pe³nego
bezpieczeñstwa.

Sterowanie radiowe umo¿liwiaj¹ce zarz¹dzanie
6. grupami automatyki równie¿ z niezale¿n¹
aktywacj¹ czujników klimatycznych.
Nowe piloty mog¹ byæ programowane
automatycznie, zdalnie. Wystarczy tylko
po³o¿yæ nowy pilot obok starego
i nacisn¹æ jeden przycisk.

EPL

MOONTOUCH

Sterowanie automatyk¹ za pomoc¹ kart zbli¿eniowych,
pilotów z kart¹ zbli¿eniow¹ oraz klawiatur kodowych.

FOTOKOMÓRKI ERA I SOLEMYO

ERA

BEZPIECZNIEJ

LUCY

Du¿y wachlarz mo¿liwoœci doboru zestawu
fotokomórek wspó³pracuj¹cych z systemem
BLUEBUS oraz technologi¹ bezprzewodow¹,
mog¹ byæ instalowane w dowolnych warunkach,
doskona³e rozwi¹zanie przy remontach. Lampy
ostrzegawcze spe³niaj¹ce równie¿ rolê diagnostyczn¹.
Okreœlaj¹ miejsce potencjalnej niesprawnoœci
automatyki. Nowoczesne wzornictwo i wykonanie
z tworzyw o bardzo du¿ej odpornoœci na uszkodzenia
mechaniczne.

I WIELE WIÊCEJ...

Nowy interfejs, programatory oraz zintegrowane
systemy. Nice ma na celu nieustanne u³atwianie ¿ycia.
Oferta jest systematycznie wzbogacana o nowoœci,
które pozwalaj¹ wprawiæ w ruch, oczarowaæ Ciebie,
pozosta³ych domowników oraz Twoich goœci.
Innowacyjnoœæ naszych rozwi¹zañ jest odkrywana
ka¿dego dnia. B¹dŸ gotowy na nowoœci Nice!
SprawdŸ na www.nice.pl

BYÆ JAK NICE
Nice poprawia jakoœæ ¿ycia przez u³atwianie codziennych
czynnoœci. Swoboda wchodzenia i wychodzenia z domu
z poczuciem maksymalnego bezpieczeñstwa. To jest
w³aœnie misja firmy Nice – praktyczne produkty
z emocjonalnym designem wykonane po to, aby daæ
u¿ytkownikowi oczekiwany komfort.
Z Nice piloty staj¹ siê przedmiotem, którym warto pochwaliæ
siê przed innymi: funkcjonalne, zminiaturyzowane i eleganckie.
Nowoczesny design - wyró¿nij siê - wybierz Nice.
Ju¿ od pierwszych dostêpnych na rynku produktów, Nice
sformu³owa³ ideê systemów automatyki ³atwych w u¿ytkowaniu
zarz¹dzanych jednym pilotem.

ADI
2000
“International
Design Gallery”
Expo 2000Hannover

2005“Trophéed’
Argent”Trophée
du DesignBatimat

2001
Best of Category
“Design for the
Environment”
XIX Compassod’Oro

2006
“Innovation Prize”
R+T Stuttgart

2002
PermanentCollection
at The Museum
of Design

2007
“Innovation &
Design Award”
LivinLuce

1999, 2003,2005
“Intel DesignAward”

1999, 2003,2005
“ADI DesignIndex”

2008
“Grandesign Etico
International Award”

„Ka¿da praca wymaga wiele uwagi, bardzo du¿o uwagi…
W innych s³owach to wszystko kwestia mi³oœci.”

NICE BEZPRZEWODOWY
BEZPIECZEÑSTWO ORAZ PROSTA
INSTALACJA W KA¯DYCH WARUNKACH
Nice Solemyo - system bezprzewodowy: ³atwiejszy, szybszy,
bardziej elastyczny i prosty w instalacji.
Oszczêdny i przyjazny œrodowisku dziêki zastosowaniu czystej
i bezp³atnej energii s³onecznej: inteligentny i ekologiczny wybór!
Napêdzany przez s³oñce dziêki wbudowanym fotoogniwom. System
Nice Solemyo wykorzystuje now¹ bezprzewodow¹ liniê komunikacji.
Bezprzewodowo mo¿na równie¿ ³¹czyæ inne akcesoria: fotokomórki
b¹dŸ lampê sygnalizacyjn¹.
ZALETY DLA INSTALATORA:

ZALETY DLA U¯YTKOWNIKA:

Brak potrzeby ³¹czenia poszczególnych elementów systemu kablami.
Szybsza instalacja!

Ni¿sze koszty instalacji.

Elastyczna mo¿liwoœæ lokalizacji urz¹dzenia. £atwa rozbudowa
oraz demonta¿. Ograniczenie mo¿liwoœci pope³nienia b³êdów!

Oszczêdnoœæ w okablowaniu i mo¿liwoœæ instalacji w miejscach,
gdzie nie jest mo¿liwe doprowadzenie zasilania.
Niski pobór mocy i brak ryzyka przerw w pracy dziêki zestawom
akumulatorów.
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SOLEMYO
AIR NET SYSTEM
Tylko teraz z Nice stworzenie systemu automatyki „szytego
na miarê” jest prostsze ni¿ kiedykolwiek wczeœniej, spe³niaj¹c
jednoczeœnie najwiêksze wymagania u¿ytkownika.
Lampy, fotokomórki wykorzystuj¹ energiê s³oneczn¹.
Bezpieczeñstwo bez okablowania, ca³kowicie bezprzewodowe.
£atwoœæ obs³ugi i funkcjonalnoœæ jest teraz najwa¿niejsza.

ERA - NOWE
AKCESORIA
Linia ERA to szeroki wybór produktów, które mog¹ u³atwiæ ¿ycie u¿ytkownikowi.
Dodatkowo tak¿e zwiêkszaj¹ bezpieczeñstwo oraz funkcjonalnoœæ automatyki.
Nice ERA - to nowa rzeczywistoœæ!
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CENTRUM TECHNOLOGICZNE
NICE
Nice nieustannie podejmuje wysi³ki w celu polepszenia
oferowanych standardów, które s¹ nie tylko efektem
regulacji prawnych, ale przede wszystkim wynikaj¹
z potrzeby ci¹g³ego rozwoju.
W tym celu laboratoria Nice starannie dokonuj¹ testów i kontroli
produktów Nice ka¿dego dnia, aby zagwarantowaæ bezpieczeñstwo,
jakoœæ, niezawodnoœæ oraz trwa³oœæ. Nice przyj¹³ system jakoœci zgodny
ze standardami ISO 9001 rozpoznawalnymi na ca³ym œwiecie
dla zarz¹dzania jakoœci¹. Laboratorium spe³nia równie¿ surowe
wymagania standardów EN 17025.
Laboratoria Nice otrzyma³y certyfikaty wiarygodnoœci
od wielu znanych instytucji:
• LCIE (Francja)
• Nemko (Norwegia)
• Cetecom (Niemcy)
• FCC (USA)
• IC (Kanada)
• Intertek (Szwecja)
• UL (USA)
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HISTORIA

1993
Pierwszy pilot do bramy
Very-Nice!
Dziæki Nice zwyczajny dotàd
pilot sùuýàcy do otwierania
bramy staje siæ gadýetem,
którego nie warto ukrywaã
przed wzrokiem innych
- maksymalna funkcjonalnoúã
w eleganckiej, miniaturowej
formie. Niewielki pilot Nice
przywieszony jako brelok
przy kluczach lub
umieszczony w samochodzie,
staù siæ sztandarowym,
najlepiej rozpoznawalnym
produktem Nice i najbardziej
identyfikowanym symbolem
naszej marki.
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1995
Poræczne rozwiàzania
bez ýadnego wysiùku
W swej pierwszej generacji
siùowników do bram Nice
wprowadza moýliwoúã
awaryjnego odblokowania
automatu jednym ruchem
ræki - za pomocà kluczyka.

2003
System BLUEBUS
jeszcze szybciej i ùatwiej
Nice jako pierwsza firma
na rynku zaadoptowaùa
w branýy automatyki do
bram innowacyjne
rozwiàzanie - system Nice
BlueBus, który zmieniù
dotychczasowe pojæcie
instalacji, czyniàc jà
wyjàtkowo ùatwà i szybkà.
Od tej pory dwa przewody
(tylko dwa!) wystarczà, by
podùàczyã wszystkie
niezbædne akcesoria.
Brak koniecznoúci
przestrzegania biegunowoúci
przewodów oraz czytelnie
opisane zùàcza czynià proces
montaýu niezwykle prostym.

2005
Moduùowe rozwi¹zania
Dowolnoúã wyboru
Nice wychodzi poza
koncepcjæ standardowych
rozwiàzañ wdraýajàc
ideæ moduùowoúci:
szerokà gamæ produktów
dostæpnych od ræki
z moýliwoúcià
personalizacji.
Unikalne elementy
pozwalajàce
na ùàczenie ich
w dowolne kombinacje,
umoýliwiajà dostosowanie
produktu do
indywidualnych potrzeb
uýytkownika – tak
wyglàda nowa
innowacyjna koncepcja
pilotów. NiceWay
- dostosuj pilota do
swoich potrzeb!

2007
System Opera
Przyszùoúã automatyki
domowej!
W odpowiedzi na
potrzeby instalatorów,
Nice wprowadza
innowacyjny system
Opera, który uùatwiù
pracæ instalatora,
umoýliwiajàc
programowanie
automatyki za pomocà
programatora
i komputera.
Dodatkowo pozwoli³
uýytkownikowi
na zarzàdzanie
automatykà
domow¹ w najprostszy
moýliwy sposób,
nawet przy u¿yciu
telefonu komórkowego.
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2008
Solemyo
Energia z natury!
Wykorzystanie przez Nice
energii sùonecznej do zasilania,
umoýliwia instalacjæ siùowników
do bram w dowolnych
miejscach, równieý odlegùych
lub trudno dostæpnych dla sieci
elektrycznej. Technologia Nice
– ekologiczny system
pozwalajàcy na oszczædnoúã
kosztów i zasobów naturalnych.

2012
ERA-P i ERA-W
Sterowanie radiowe umo¿liwiaj¹ce
zarz¹dzanie 6 grupami automatyki
równie¿ z niezale¿n¹ aktywacj¹
czujników klimatycznych.
Nowe piloty mog¹ byæ
programowane automatycznie,
zdalnie. Wystarczy tylko
po³o¿yæ nowy pilot obok starego
i nacisn¹æ jeden przycisk.

2013
Nowa rodzina szlabanów BAR
dla kontroli dostêpu wjazdu
na parkingach, drogach
wewnêtrznych, prywatnych
i osiedlowych, przeznaczony do
pracy intensywnej.
Mocne i szybkie: 5 modeli
w 3 wersjach, 7 ró¿nych d³ugoœci
ramion modu³owych od 3 do 9m.

2014
NicePark - Kontrola, wygoda i zysk
System parkingowy to nie tylko wygoda
i gwarancja kontroli wjazdu i wyjazdu
na parking, ale przede wszystkim
narzêdzie, które pozwala generowaæ
przychody.
(katalog NicePark dostêpny u opiekuna
handlowego).
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Siedziba Nice - W³ochy
Siedziba firmy Nice we
wùoskim Oderzo to duýy,
funkcjonalny budynek
charakteryzujàcy siæ
nowoczesnym designem.
Architektura idealnie
odzwierciedla zarówno
charakter firmy, jak i jej
produktów – dynamiczny,
nowoczesny, zorientowany
przyszùoúciowo.
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Dobre samopoczucie czùowieka
we wnætrzu, w którym przebywa,
to priorytet dla Nice. Filozofia ta
przejawia siæ zarówno
w produktach, które firma
dostarcza, jak równieý widaã
jà doskonale w projekcie budynku.
Centrum szkoleniowe, wzorcownia,
sale konferencyjne powstaùy w celu
jeszcze wiækszej interakcji
z Klientami, a sam projekt budynku
przewiduje moýliwie jak najlepsze
warunki socjalne dla pracowników
firmy.

W architekturze budynku widaã
takýe troskæ o úrodowisko,
a zielone elementy architektury
pojawiajà siæ równie¿ w jego
wnætrzu.

W 2006 roku zarz¹d i akcjonariusze
Nice podjêli decyzjê o wprowadzeniu
spó³ki na W³osk¹ Gie³dê Papierów
Wartoœciowych BORSA ITALIANA.
Cel: bardziej dynamiczny rozwój firmy,
pozyskanie kapita³u na dalsz¹
ekspansjê i umocnienie jej pozycji
na œwiatowych rynkach o du¿ym
znaczeniu gospodarczym.

Nice Polska
NICE POLSKA
Nice Polska, nale¿¹cy do grupy
Nice, obecny na polskim rynku
od 1996 roku, jest najwiêkszym
na rynku dostawc¹
inteligentnych, kompleksowych
systemów zarz¹dzania
automatyk¹ domow¹.
Obecna siedziba Nice Polska
zostaùa wybudowana w 2001
roku. Budynek, w którym
znajduje siæ magazyn,
dziaù serwisu, dziaù szkoleñ
i obsùugi technicznej, w wyniku
bardzo dynamicznego rozwoju
firmy staù siæ zaledwie po kilku
latach zbyt maùy
i niewystarczajàcy na pokrycie
bieýàcych potrzeb. W 2008 roku
zakoñczono kolejnà
inwestycjæ polegajàcà na
rozbudowie powierzchni
magazynowej. W budynku
powstaùa takýe wzorcownia,
sùuýàca Partnerom Handlowym
firmy jako profesjonalne centrum
szkoleniowe.

www.nice.pl

Firma elero, z siedzib¹ w Beuren
k. Stuttgartu, jest jednym
z najwiêkszych œwiatowych
producentów rurowych napêdów
elektrycznych i sterowników do
rolet, instalacji przeciws³onecznych
i bram. Inny zakres dzia³ania firmy
obejmuje prace nad rozwojem
i produkcj¹ elektrycznych napêdów
liniowych do sterowania systemami
¿aluzyjnymi. Przedstawicielstwa
firmy elero zlokalizowane s¹ we
Francji, W³oszech, Polsce, Hiszpanii,
Indiach, USA, Singapurze, Australii
i Szwecji. Wszechstronna paleta
produktów firmy elero jest
wielostronna i oferuje szeroki
asortyment napêdów i sterowników,
jak równie¿ bogaty wybór akcesoriów
elektrycznych i mechanicznych.
Mo¿liwoœci ich zastosowania siêgaj¹
od rolet poprzez ¿aluzje, markizy
i okiennice a¿ po bramy rolowane
i segmentowe. Nasze przedsiêbiorstwo znane jest z pionierskich
osi¹gniêæ technologicznych i z produktów o jakoœci na najwy¿szym
poziomie. Firma elero posiada
od 1994 r. certyfikat DIN EN ISO 9001.
W 2012 roku firma elero zosta³a
przejêta przez grupê Nice.

W³oska marka KINGgates istnieje na rynku
od 2006 roku. Od 2007 roku produkty
dostêpne s¹ na rynku polskim. W 2011
roku, w wyniku akwizycji, g³ównym
udzia³owcem w spó³ce KINGgates Srl.
zosta³a firma Nice SpA, lider bran¿y
automatyki do bram i rolet, w³aœciciel
marki Nice. KINGgates to systemy
automatyki do bram wjazdowych
i gara¿owych - bezpieczne i praktyczne
produkty oparte na nowoczesnych
rozwi¹zaniach technicznych. Jakoœæ,
technologia i bezpieczeñstwo
u¿ytkowników to g³ówne atrybuty marki
i misja za³o¿ycieli firmy. Zgodnie z przyjêtymi
wartoœciami podejœcie jakoœciowe wyra¿ane
jest nie tylko poprzez oferowane produkty,
materia³y u¿yte do ich wykonania czy
kontrolê produkcji. Jakoœæ to tak¿e
najwy¿sze standardy obs³ugi serwisowej
i wsparcie techniczne.
Automatyka do bram wjazdowych
i gara¿owych KINGgates to produkty
w 100% w³oskie, powsta³e w oparciu
o lata badañ, doœwiadczenie i pasjê.
Firma dok³ada najwy¿szych starañ, by
produkty produkowane by³y zgodnie
z najwy¿szymi standardami jakoœciowymi
i spe³nia³y wymogi norm europejskich
w zakresie bezpieczeñstwa (UNI EN 12445
oraz UNI EN 12453).

www.elero.pl

www.kinggates.pl

SERCE BRAMY
Bez serca organizm nie ma
prawa ¿yæ. Bez dobrej
automatyki brama nie ma
prawa funkcjonowaæ.
Tak jak serce napêdza ¿ywy
organizm, tak automatyka
Nice pozwala bramie dzia³aæ
sprawnie i wydajnie. Napêdy
Nice stanowi¹ swoiste centrum
dowodzenia, niezmiennie
i niezawodnie wprawiaj¹c
w ruch ka¿d¹ bramê,
zarówno wjazdow¹, jak
i gara¿ow¹.
SERCE DOMU
Nice o¿ywi nie tylko bramê
Twojego domu, lecz wprawi
w ruch tak¿e rolety, markizy,
uruchomi oœwietlenie, czy system
alarmowy dostêpny w naszej
ofercie. Kompleksowa oferta
Nice, niczym serce prawdziwego
organizmu, pozwoli tchn¹æ
nowe ¿ycie w niemal ca³y dom,
czyni¹c ¿ycie prostszym,
komfortowym i bezpiecznym.
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ERATIME
(FLOR)

ERATIME

OPERA
OPERA

FLOR

Programator O-Box Czas konfiguracji, programowania radioodbiorników
i dogrywania pilotów moýemy skróciã do minimum: moýliwoúã
zarzàdzania wszystkimi parametrami pilotów i radioodbiorników,
zakùadanie haseù. Odczytywanie Certyfikatów jest moýliwe za pomocà
programatora O-Box poprzez poùàczenie kablem z komputerem
lub poprzez Bluetooth.
Oprogramowanie umoýliwia takýe zbudowanie bazy Klientów, którzy
maj¹ zainstalowane sterowania radiowe ONE, umoýliwiajàc ùatwà
i staùà kontrolæ oraz gwarantujàc efektywnà pomoc Klientowi
(dogrywanie, kasowanie, blokowanie pilotów).
Programator O-Box zarzàdza wszystkimi parametrami, które wczeúniej
moýna byùo zmieniã za pomocà wielu urzàdzeñ – jak BUPC, MOU, CVU
i SMU - zastêpuj¹c je. Umoýliwia takýe import/export bazy danych
w celu archiwizacji i póŸniejszego jej przywrócenia.
Zwiêkszanie zasiægu - seria odbiorników ONE T z transmisj¹.
Radioodbiorniki mogà przekazywaã sygnaù do kolejnych
radioodbiorników, tym samym zwiêkszaj¹c (nawet piêciokrotnie)
maksymaln¹ odlegùoúã pomiædzy pilotem i koñcowym urzàdzeniem.
Mogà te¿ komunikowaã siæ radiowo z programatorem O-Box.
Umoýliwia to takie operacje jak zgranie pamiæci radioodbiornika,
zarzàdzanie Certyfikatami i Kodami To¿samoœci - w przypadku
trudnego dostæpu do radioodbiornika.

O-View: wielofunkcyjny programator z wyœwietlaczem umo¿liwiaj¹cy
programowanie, zarz¹dzanie oraz kontrolowanie systemu automatyki.
Dziêki O-View mamy mo¿liwoœæ podgl¹du ustawionych parametrów
i funkcji, ich bardzo precyzyjnej zmiany oraz konfiguracji nowych ustawieñ.
O-View z modu³em GPRS umo¿liwia ³atwy kontakt z pod³¹czonymi
do niego urz¹dzeniami z siedziby instalatora, dziêki czemu w szybki
i prosty sposób mo¿liwe jest zdiagnozowanie b³êdu centrali, zmiana
ustawieñ lub wgranie nowego oprogramowania.
O-View z modu³em Bluetooth umo¿liwia kontakt z bliskiej
odleg³oœci z dowolnym urz¹dzeniem pracuj¹cym w systemie
Bluetooth (PC/PDA), bez potrzeby wchodzenia na posesjê.
Dziæki sterowaniu za pomocà komputera PC/PDA, poprzez
Bluetooth lub GPRS innowacyjny system Opera umoýliwia
proste zarzàdzanie systemem automatyki w domu.
System OPERA to: piloty ONE i INTI oraz radioodbiorniki ONE
(z kodowaniem O-Code), wielofunkcyjny programator O-View
z wyúwietlaczem, programator O-Box oraz centrale steruj¹ce
Nice ze specjalnym oznakowaniem „Opera”.

Certyfikat: kaýdy radioodbiornik posiada unikalny numer
identyfikacyjny, zwany Certyfikatem (do³¹czony do radioodbiornika
w pude³ku).

Wszystkie urzàdzenia komunikujà siæ przewodowo za pomocà linii
BUS T4. Nowe sterowanie ONE zawiera 72-bitowe
kodowanie O-Code, zapewniajàce bezpieczniejszà transmisjæ
sygnaùu, jest kompatybilne ze sterowaniem radiowym Flor.

Instalator w prosty sposób moýe za pomocà programatora
O-Box dograæ i wysùaã juý dzia³aj¹cego pilota do uýytkownika,
np. poczt¹ lub kurierem. Podczas pierwszego uýycia pilota,
radioodbiornik odbiera sygnaù z pilota z zawartym Certyfikatem
i automatycznie zapamiætuje w swojej pamiæci. Dziêki tej
mo¿liwoœci dogrywanie pilotów do radioodbiornika, do istniejàcych
lub nowych systemów automatyki, jest bardzo ùatwe i nie wymaga
fizycznej obecnoœci w miejscu instalacji.

Kod To¿samoœci: kaýdy pilot posiada unikalny Kod, który moýe
przekazaã do kolejnych pilotów ONE, poprzez zbliýenie do siebie
dwóch pilotów i naciúniæcie odpowiedniej kombinacji przycisków.
Dziêki tej mo¿liwoœci piloty mogà byã w prosty sposób dogrywane,
bez koniecznoœci obecnoúci w miejscu instalacji. Podczas
pierwszego uýycia tak dogranego pilota, radioodbiornik odbierze
sygna³ z zawartym Kodem Toýsamoúci i automatycznie
zapamiæta go w swojej pamiæci.

Certyfikat: programowanie
pilotów za pomoc¹ O-Box,
bez koniecznoœci obecnoœci
w miejscu instalacji urz¹dzenia.

Kod To¿samoœci: mo¿liwoœæ
zaprogramowania pilota od
pilota bez fizycznej obecnoœci
w miejscu instalacji,

Seria ONE T: radioodbiornik
przekazuje sygna³ kolejnemu,
zwiêkszaj¹c tym samym
zasiêg dzia³ania pilotów.

O-View z modu³em GPRS umo¿liwia ³atwy kontakt
z pod³¹czonymi do niego urz¹dzeniami z siedziby
instalatora, dziêki czemu w szybki i prosty sposób
mo¿liwe jest zdiagnozowanie b³êdu centrali, zmiana
ustawieñ lub wgranie nowego oprogramowania.

OX4T uniwersalny
4-kana³owy odbiornik
radiowy. Do sterowania
systemem oœwietleniowym
i systemem nawadniaj¹cym.

Sta³a kontrola, diagnoza,
kontakt i programowanie
z biura za pomoc¹ GPRS
(oszczêdnoœæ serwisowa).

W ofercie Nice piloty:
• 1 - kana³owe
• 2 - kana³owe

Sterowanie radiowe typu Flor z kodem dynamicznie
zmiennym o czêstotliwoœci 433.92 MHz, 4.5 miliarda
kombinacji.
Kodowanie O-Code (funkcjonalnoœæ systemu Opera).

Kompatybilny
z FLOR

Istniej¹ dwa sposoby na dogranie nowego nadajnika Inti,
nawet z dala od odbiornika:
• z u¿yciem drugiego, ju¿ wgranego nadajnika – dziêki
wymianie Kodów Uaktywnienia pomiêdzy nimi;
• z wykorzystaniem programatora O-Box. Certyfikat odbiornika
jest wprowadzany do nowego nadajnika Inti poprzez zwyk³e
po³o¿enie go na programatorze i zaprogramowanie wed³ug
wskazówek, na PC lub PDA.
Opis funkcjonalnoœci systemu Opera (str. 14-15)

Nowy design: nowa linia zminiaturyzowanych pilotów, jedno
i dwukana³owych, dostêpna w 6 kolorach.
Przenoúne piloty z zarzàdzaniem Kodami Toýsamoúci
i Certyfikatami, z wbudowanym radioodbiornikiem. System
z kodowaniem 72-bitowym, kompatybilny z radioodbiornikami FLOR i ONE
(OPERA).
Nowoczesne: przez zastosowanie procesora nowej generacji
i unikalnych systemów rozpoznawania, które zwiêkszaj¹
stopieñ bezpieczeñstwa i trzykrotnie skracaj¹ czas reakcji
automatyki.
£atwe dogrywanie nowych pilotów, równie¿ na odleg³oœæ, dziêki
odbiornikom ONE.
Sterowanie radiowe Flor nie jest kompatybilne ze sterowaniem
radiowym Smilo.
cena netto
75,00

cena brutto
92,25

pilot 1-kana³owy, 433.92 MHz, czerwony

75,00

92,25

pilot 1-kana³owy, 433.92 MHz, ró¿owy

75,00

92,25

INTI1G

pilot 1-kana³owy, 433.92 MHz, zielony

75,00

92,25

INTI1B

pilot 1-kana³owy, 433.92 MHz, niebieski

75,00

92,25

INTI1

pilot 1-kana³owy, 433.92 MHz, czarny

75,00

92,25

INTI2Y

pilot 2-kana³owy, 433.92 MHz, ¿ó³ty

80,00

98,40

INTI2R

pilot 2-kana³owy, 433.92 MHz, czerwony

80,00

98,40

INTI2L

pilot 2-kana³owy, 433.92 MHz, ró¿owy

80,00

98,40

INTI2G

pilot 2-kana³owy, 433.92 MHz, zielony

80,00

98,40

INTI2B

pilot 2-kana³owy, 433.92 MHz, niebieski

80,00

98,40

INTI2

pilot 2-kana³owy, 433.92 MHz, czarny

80,00

98,40

Kod
INTI1Y

pilot 1-kana³owy, 433.92 MHz, ¿ó³ty

INTI1R
INTI1L

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Czêstotliwoœæ
INTI

433.92 MHz

Zasiêg

Kodowanie

150 m (na zewn¹trz);
72 bity,
30 m
kod dynamicznie
(wewn¹trz)*
zmienny

Zasilanie

¯ywotnoœæ baterii

Klasa ochrony

Wymiary
Waga

3 Vps;
bateria typu
CR2032

do 2 lat
(w zale¿noœci
od u¿ytkowania
pilota

IP40

30x56x9 h mm
14 g

* zasiêg pilotów oraz radioodbiorników uzale¿niony jest od innych urz¹dzeñ pracuj¹cych na tej samej czêstotliwoœci.

radioodbiornik wewnêtrzny, 4-kana³owy, 433.92 MHz (multikod), pamiêæ 1024 pilotów, z³¹cze typu SM
radioodbiornik wewnêtrzny, 4-kana³owy, 433.92 MHz (multikod), pamiêæ 1024 pilotów, z transmisj¹, z³¹cze typu SM

radioodbiornik uniwersalny, 2-kana³owy, 433.92 MHz (multikod), pamiêæ 1024 pilotów
radioodbiornik uniwersalny, 2-kana³owy, 433.92 MHz (multikod), pamiêæ 1024 pilotów, z transmisj¹

radioodbiornik uniwersalny, 4-kana³owy, 433.92 MHz (multikod), z programowanymi czterema wyjœciami
przekaŸnikowymi, z mo¿liwoœci¹ obs³ugi dwóch silników roletowych, oœwietlenia, itp., pamiêæ 1024 pilotów, z transmisj¹

Piloty ONE mog¹ byæ dogrywane do radioodbiornika
bez koniecznoœci obecnoœci w miejscu instalacji urz¹dzenia.
Piloty ONE mog¹ byæ dogrywane pilot od pilota bez obecnoœci
w miejscu instalacji urz¹dzenia, dziêki posiadanymi Kodowi
To¿samoœci – w przypadku zastosowania radioodbiornika ONE.
OPERA

FLOR

Zwiêkszanie zasiêgu – seria ONE T z transmisj¹: radioodbiorniki
mog¹ przekazywaæ sygna³ do kolejnych radioodbiorników, tym
samym zwiêkszyæ nawet piêciokrotnie odleg³oœæ pomiêdzy pilotem
i koñcowym urz¹dzeniem.

Sterowanie radiowe typu Flor z kodem dynamicznie
zmiennym o czêstotliwoœci 433.92 MHz.
Kodowanie O-Code (funkcjonalnoœæ systemu Opera).

3-poziomowe zabezpieczenia has³em.
Przenoœne piloty z zarz¹dzeniem Kodami To¿samoœci
i Certyfikatami, z wbudowanym radioodbiornikiem. System
z kodowaniem 72-bitowym, kompatybilny z radioodbiornikiem FLOR/ONE.

3 tryby programowania radioodbiornika:
„Tryb I” i „Tryb II” znany ze starszych urz¹dzeñ Nice.
„Tryb II rozszerzony”- umo¿liwia rozszerzenie liczby kana³ów
radioodbiornika i funkcji centrali (nawet 15 kana³ów).

Praktyczny i elegancki pilot ONE mo¿e byæ u¿ywany jako brelok
do kluczy lub zamontowany na desce rozdzielczej samochodu
dziêki uchwytowi, w który jest standardowo wyposa¿ony.

Uniwersalny: radioodbiorniki 433,92 Mhz (multikod) z serii
ONE maj¹ mo¿liwoœæ wgrania pilotów FLO/FLOR/ONE/SMILO/NICEWAY/
INTI. Pierwszy wgrany pilot okreœla drogê radiow¹, na której bêdzie
pracowaæ radioodbiornik.

Ka¿dy radioodbiornik z serii ONE posiada unikalny numer
identyfikacyjny (do³¹czony do radioodbiornika w pude³ku) zwany
Certyfikatem.

Pamiêæ radioodbiornika- 1024 piloty.

Transmisja:
• 433,92 MHz, które wykorzystuj¹ modulacjê amplitudy AM (czarne)
Dziêki Certyfikatowi radioodbiornika wystarczy po³o¿yæ pilota ONE/INTI
na programatorze O-Box pod³¹czonym do PC/PDA i uruchomiæ oprogramowanie.

65,00

79,95

70,00

86,10

80,00

98,40

170,00

209,10

radioodbiornik wewnêtrzny, 4-kana³owy, 433.92 MHz (multikod), pamiêæ 1024 pilotów, seria ONE
radioodbiornik wewnêtrzny, 4-kana³owy, 433.92 MHz (multikod), pamiêæ 1024 pilotów, z transmisj¹, seria ONE

radioodbiornik uniwersalny, 2-kana³owy, 433.92 MHz (multikod), pamiêæ 1024 pilotów, seria ONE
radioodbiornik uniwersalny, 2-kana³owy, 433.92 MHz (multikod), pamiêæ 1024 pilotów, z transmisj¹, seria ONE

radioodbiornik uniwersalny, 4-kana³owy, 433.92 MHz (multikod), z programowanymi czterema wyjœciami
przekaŸnikowymi, z mo¿liwoœci¹ obs³ugi dwóch silników roletowych, oœwietlenia, itp., pamiêæ 1024 pilotów, z transmisj¹

Kompatybilny
z FLOR

Piloty ONE FM mog¹ byæ dogrywane do radioodbiornika
bez koniecznoœci obecnoœci w miejscu instalacji urz¹dzenia.
Piloty ONE FM mog¹ byæ dogrywane pilot od pilota bez obecnoœci
w miejscu instalacji urz¹dzenia, dziêki posiadanymi Kodowi
To¿samoœci – w przypadku zastosowania radioodbiornika ONE.

Sterowanie radiowe typu Flor z kodem dynamicznie
zmiennym o czêstotliwoœci 868.46 MHz.
Przenoœne piloty z zarz¹dzeniem Kodami To¿samoœci
i Certyfikatami, z wbudowanym radioodbiornikiem. System
z kodowaniem 72-bitowym.
Praktyczny i elegancki pilot ONE FM mo¿e byæ u¿ywany jako brelok
do kluczy lub zamontowany na desce rozdzielczej samochodu
dziêki uchwytowi, w który jest standardowo wyposa¿ony.

Zwiêkszanie zasiêgu – seria ONE T FM z transmisj¹: radioodbiorniki
mog¹ przekazywaæ sygna³ do kolejnych radioodbiorników, tym
samym zwiêkszyæ nawet piêciokrotnie odleg³oœæ pomiêdzy pilotem
i koñcowym urz¹dzeniem.
3-poziomowe zabezpieczenia has³em.
3 tryby programowania radioodbiornika:
„Tryb I” i „Tryb II” znany ze starszych urz¹dzeñ Nice.
„Tryb II rozszerzony”- umo¿liwia rozszerzenie liczby kana³ów
radioodbiornika i funkcji centrali (nawet 15 kana³ów).
Pamiêæ radioodbiornika- 1024 piloty.

Ka¿dy radioodbiornik z serii ONE FM posiada unikalny numer
identyfikacyjny (do³¹czony do radioodbiornika w pude³ku) zwany
Certyfikatem.
Gwarancja transmisji i zasiêgu:
• 868.46 MHz, które wykorzystuj¹ modulacjê amplitudy FM (niebieskie)
Dziêki Certyfikatowi radioodbiornika wystarczy po³o¿yæ pilota ONE FM
na programatorze O-Box pod³¹czonym do PC/PDA i uruchomiæ oprogramowanie.

O-BOX
OPERA

O-Box zarzàdza wszystkimi parametrami, które wczeúniej moýna
byùo zmieniã za pomocà kilku urzàdzeñ – jak BUPC, MOU, CVU
i SMU. Umoýliwia takýe import/export bazy danych w celu jej
archiwizacji lub odzyskania.
Dostêpne w dwóch wersjach:
• O-BOX2: z kablem USB
• O-BOX2B: z kablem USB i wbudowanym modu³em Bluetooth

FLOR

Programator do kontrolowania i zarz¹dzania baz¹
danych z wykonanych instalacji.

Prosta instalacja oprogramowania „O-Box Software Suite”,
zarówno w komputerze osobistym, jak i w komputerze
„kieszonkowym” typu PDA.

Czas konfiguracji i programowania radioodbiorników oraz pilotów
moýemy skróciã do minimum: moýliwoúã zarzàdzania wszystkimi
parametrami pilotów i radioodbiorników, zakùadanie haseù,
odczytywanie Certyfikatów jest moýliwe za pomocà programatora
O-Box poprzez poùàczenie z komputerem kablem lub poprzez
Bluetooth.
Mo¿liwoœæ programowania w biurze nowych pilotów
i radioodbiorników, które po wysùaniu bezpoœrednio do Klienta
dzia³aj¹ po pierwszym naciœniêciu pilota w zasiêgu dzia³ania
radioodbiornika.
Oprogramowanie umoýliwia takýe zbudowanie bazy Klientów
z zainstalowanymi sterowaniami radiowymi ONE/INTI, ùatwà i staùà
kontrolæ oraz gwarantuje efektywnà pomoc Klientowi.

cena netto
800,00

cena brutto
984,00

1 250,00

1 537,50

kabel do po³¹czenia O-BOX z komputerem za pomoc¹ wejœcia RS232

75,00

92,25

CABLA02

kabel do po³¹czenia optycznego O-BOX z pilotami serii Bio i Flor-s

75,00

92,25

CABLA03

kabel do po³¹czenia O-BOX z pilotami serii Very

95,00

116,85

CABLA04

kabel do po³¹czenia O-BOX z pilotami serii Bio i Flor-s

95,00

116,85

CABLA05

kabel do po³¹czenia O-BOX z silnikami roletowymi

75,00

92,25

CABLA06

kabel do po³¹czenia O-BOX z radioodbiornikami SMX2/SMX2R/OX2

75,00

92,25

cena netto
650,00

cena brutto
799,50

650,00

799,50

1 050,00

1 291,50

Kod
O-BOX2

programator, oprogramowanie O-BOX Software Suite, kabel USB do komputera PC

O-BOX2B

programator, oprogramowanie O-BOX Software Suite, kabel USB do komputera PC, wbudowany modu³ Bluetooth

CABLA01

O-VIEW
OPERA

Wielofunkcyjny programator O-View umo¿liwia
programowanie, sterowanie i kontrolowanie
wszystkich pod³¹czonych do niego urz¹dzeñ
poprzez liniê BUST4.

O-View umo¿liwia dok³adniejsze ustawianie parametrów oraz funkcji
central BLUEBUS wybranych si³owników Nice.
Daje te¿ mo¿liwoœci niedostêpne przy zwyk³ym programowaniu jak:
• zamiana funkcji wejœæ steruj¹cych i wyjœæ
• blokowanie si³ownika
• rejestracjê historii zdarzeñ (250 manewrów)
• kontrolê parametrów pracy
• zamianê dzia³ania klasycznych komend (np. „otwórz”, „stop”)
• reakcjê na alarm na wejœcie FOTO
• dok³adn¹ regulacjê prêdkoœci si³owników
• dok³adn¹ regulacjê czêœciowego otwarcia bramy (funkcja furtki)
• polskie menu
• i wiele innych

Istnieje mo¿liwoœæ komunikacji O-View z komputerem PC/PDA:
• poprzez Bluetooth
• poprzez GPRS
U³atwia programowanie si³owników ROBUS, RUN, szlabanów BAR
oraz innych produktów z centralami BLUEBUS.

Kod
OVIEW

programator, po³¹czenie z urz¹dzeniami Nice za pomoc¹ BUS T4

OVBT

modu³ Bluetooth

OVBTGSM

modu³ Bluetooth, GSM

Bezpieczeñstwo u¿ytkowania: Kod dynamicznie zmienny daje
wysoki poziom bezpieczeñstwa u¿ytkowania, kod niemo¿liwy
do skopiowania.

Sterowanie radiowe Flor z kodem dynamicznie zmiennym
o czêstotliwoœci 433.92 MHz, 4.5 miliarda kombinacji.

Kompatybilny
z FLOR

U¿ywaj¹c O-Boxa oraz specjalnego oprogramowania:
mo¿liwoœæ szybkiego i ³atwego wgrywania pilotów do
radioodbiorników, zarz¹dzanie i drukowanie listy kodów,
kopiowanie zawartoœci pamiêci z jednego radioodbiornika
do drugiego.

Mo¿liwoœæ zastosowania w sterowaniach napêdów do rolet
i markiz.
Sterowanie radiowe Flor nie jest kompatybilne ze sterowaniem
radiowym Smilo.
W ofercie Nice piloty z uchwytem:
• 1 - kana³owe
• 2 - kana³owe
• 4 - kana³owe
Sterowanie Flor: zasiêg od 100 m do 200 m z anten¹
ABFKIT/ABF w terenie otwartym. Czarna obudowa i czarne
przyciski to cecha rozpoznawcza.

FLO1RE

Kod
FLO1RE

pilot 1-kana³owy, 433.92 MHz

cena netto
75,00

FLO2RE

pilot 2-kana³owy, 433.92 MHz

80,00

98,40

FLO4RE

pilot 4-kana³owy, 433.92 MHz

90,00

110,70

FLO2RE

FLO4RE

cena brutto
92,25

SMXI

radioodbiornik wewnêtrzny, 4-kana³owy, 433.92 MHz, pamiêæ 256 pilotów, seria FLOR, z³¹cze typu SM

150,00

184,50

OXI

radioodbiornik wewnêtrzny, 4-kana³owy, 433.92 MHz (multikod), pamiêæ 1024 pilotów, seria ONE, z³¹cze typu SM

150,00

184,50

SMX2R

radioodbiornik uniwersalny, 2-kana³owy, 433.92 MHz, pamiêæ 256 pilotów, seria FLOR

205,00

252,15

OX2

radioodbiornik uniwersalny, 2-kana³owy, 433.92 MHz (multikod), pamiêæ 1024 pilotów, seria ONE

270,00

332,10

OX4T

radioodbiornik uniwersalny, 4-kana³owy, 433.92 MHz (multikod), z programowanymi przekaŸnikami,
z mo¿liwoœci¹ obs³ugi dwóch silników roletowych, oœwietlenia, itp., pamiêæ 1024 pilotów,
z transmisj¹, seria ONE

350,00

430,50

ABFKIT

antena zwiêkszaj¹ca zasiêg pilota, 433.92 MHz, do zamontowania na lampie LUCY

70,00

86,10

ABF

antena zwiêkszaj¹ca zasiêg pilota, 433.92 MHz, z przewodem i podstawk¹

80,00

98,40

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Czêstotliwoœæ

ERA FLOR

433.92 MHz

Zasiêg

Kodowanie

Zasilanie

¯ywotnoœæ baterii

Klasa ochrony

Wymiary
Waga

150 m -200 m

52 bity,
kod dynamicznie
zmienny

3 Vps;
bateria typu
CR2032

do 2 lat
(w zale¿noœci
od u¿ytkowania
pilota

IP40

44x55x10 h mm
11 g

* zasiêg pilotów oraz radioodbiorników uzale¿niony jest od innych urz¹dzeñ pracuj¹cych na tej samej czêstotliwoœci.

U¿ywaj¹c komputera PC mo¿esz: zdefiniowaæ osobiste notatki
do ka¿dego kodu (przypisaæ imiê, nazwisko, itp.), zrobiæ kopiê
zapasow¹ pamiêci, wczytaæ dodatkowe kody pilotów,
wydrukowaæ kody pilotów zawarte w pamiêci radioodbiornika.
Programator SMU umo¿liwia: ³atwe wgrywanie kodów pilotów,
szybkie odszukiwanie pozycji pilota w pamiêci, kasowanie
pojedynczego kodu pilota, kopiowanie zawartoœci pamiêci
z jednego radioodbiornika do drugiego. Wspó³pracuje
z radioodbiornikami: OXI, SMXI, SMXIS, OX2, SMX2, SMX2R.

Sterowanie radiowe Flor z kodem dynamicznie zmiennym
o czêstotliwoœci 433.92 MHz, 4.5 miliarda kombinacji.
Mo¿liwoœæ zastosowania w sterowaniach napêdów do rolet
i markiz.
Sterowanie radiowe Flor nie jest kompatybilne ze sterowaniem
radiowym Smilo.

Kompatybilny
z FLOR

na
a ce -S
w
o
N LO2R
F 5,00
4

W ofercie Nice piloty:
• 1 - kana³owe
• 2 - kana³owe
• 4 - kana³owe
Sterowanie Flor: zasiêg od 100 m do 200 m z anten¹
ABFKIT/ABF w terenie otwartym. Czarna obudowa i granatowe
przyciski to cecha rozpoznawcza.
Bezpieczeñstwo u¿ytkowania: Kod dynamicznie zmienny daje
wysoki poziom bezpieczeñstwa u¿ytkowania, kod niemo¿liwy
do skopiowania.

cena netto
75,00

cena brutto
92,25

Kod
FLO1R-S

pilot 1-kana³owy, 433.92 MHz

FLO2R-S

pilot 2-kana³owy, 433.92 MHz

45,00

55,35

FLO4R-S

pilot 4-kana³owy, 433.92 MHz

90,00

110,70

VR

pilot 2-kana³owy VERY, 433.92 MHz, z uchwytem mocuj¹cym

100,00

123,00

FLO2R-M

pilot 2-kana³owy, 433.92 MHz, z wbudowan¹ kart¹ zbli¿eniow¹

130,00

159,90

FLO4R-M

pilot 4-kana³owy, 433.92 MHz, z wbudowan¹ kart¹ zbli¿eniow¹

140,00

172,20

184,50
184,50

SMXI

radioodbiornik wewnêtrzny, 4-kana³owy, 433.92 MHz, pamiêæ 256 pilotów, seria FLOR, z³¹cze typu SM

OXI

radioodbiornik wewnêtrzny, 4-kana³owy, 433.92 MHz (multikod), pamiêæ 1024 pilotów, seria ONE, z³¹cze typu SM

150,00
150,00

FLOXI2R

radioodbiornik wewnêtrzny, 2-kana³owy, 433.92 MHz, pamiêæ 63 pilotów, seria FLOR, do starych central Nice

250,00

307,50

SMX2R

radioodbiornik uniwersalny, 2-kana³owy, 433.92 MHz, pamiêæ 256 pilotów, seria FLOR

205,00

252,15

OX2

radioodbiornik uniwersalny, 2-kana³owy, 433.92 MHz (multikod), pamiêæ 1024 pilotów, seria ONE

270,00

332,10

FLOX2R

radioodbiornik uniwersalny, 2-kana³owy, 433.92 MHz, pamiêæ 63 pilotów, seria FLOR

240,00

295,20

OX4T

radioodbiornik uniwersalny, 4-kana³owy, 433.92 MHz (multikod), z programowanymi przekaŸnikami,
z mo¿liwoœci¹ obs³ugi dwóch silników roletowych, oœwietlenia, itp., pamiêæ 1024 pilotów,
z transmisj¹, seria ONE

350,00

430,50

ABFKIT

antena zwiêkszaj¹ca zasiêg pilota, 433.92 MHz, do zamontowania na lampie LUCY

70,00

86,10

ABF

antena zwiêkszaj¹ca zasiêg pilota, 433.92 MHz, z przewodem i podstawk¹

80,00

98,40

MOTX-R

klawiatura kodowa 433.92 MHz, 2-kana³owa, bezprzewodowa, droga radiowa FLOR (dostêpna do 06.2015)

360,00

442,80

SMU

programator do obs³ugi systemu FLOR (radio SMXI/SMX2R) i SMILO (radio SMXIS/SMX2)

550,00

676,50

Kompatybilny
z FLOR

GO

Sterowanie radiowe FLOR z kodem dynamicznie
zmiennym o czêstotliwoœci 433.92 MHz,
4,5 miliarda kombinacji.

ONDO

STONE

Rodzina produktów NiceWay to kolejna rewolucja w dziedzinie
automatyki. Ten nowatorski pomys³ Nice wyznacza kolejne standardy.
Modu³owoœæ: u¿ytkownik sam mo¿e dowolnie dostosowaæ wygl¹d
i u¿ytecznoœæ swojego sterowania radiowego w zale¿noœci
od w³asnych upodobañ. W ofercie jest 11 pilotów, obs³uguj¹cych nawet
70 rolet lub 240 urz¹dzeñ. Po wyborze pilota, ³¹czymy go dowolnie
z ró¿nymi obudowami:
• brelokiem do kluczy GO (WC)
• obudow¹ na stó³ STONE (WE)
• obudow¹ ³ukow¹ ONDO (WAX) z mo¿liwoœci¹ mocowania do œciany (WWW)
• obudow¹ naœcienn¹ kwadratow¹ OPLA (WS)
• obudow¹ naœcienn¹ prostok¹tn¹ OPLA (WR)
Piloty NiceWay mo¿na wgraæ do:
- silników roletowych Nice z wbudowan¹ central¹ i radioodbiornikiem
- central serii TT oraz central A01/A02 (strona 75)
- radioodbiorników 433.92 MHz z serii FLOR i ONE (strona 21)
Pilot steruj¹cy urz¹dzeniem w trybie “krok-po-kroku”

OPLA

OPLA

Obudowy str. 24-25

cena netto

cena brutto

65,00

79,95

WM001C

Pilot 1-kana³owy “krok-po-kroku”
idealny do sterowania 1 urz¹dzeniem w trybie “krok-po-kroku”

WM003C

Pilot 3-kana³owy “krok-po-kroku”
idealny do sterowania 3 urz¹dzeñ w trybie “krok-po-kroku”

100,00

123,00

WM009C

Pilot 9-kana³owy “krok-po-kroku”
idealny do sterowania 9 urz¹dzeñ w trybie “krok-po-kroku”

150,00

184,50

Pilot steruj¹cy urz¹dzeniem w trybie “krok-po-kroku” i urz¹dzeniem w trybie “góra-stop-dó³”
Pilot 4-kana³owy: 3 kana³y “krok-po-kroku” + 1 kana³ roletowy “góra-stop-dó³”
WM003C1G
idealny do sterowania 3 urz¹dzeñ w trybie “krok-po-kroku”
oraz 1 rolety (lub 1 grupy rolet) w trybie “góra-stop-dó³”

cena netto

cena brutto

120,00

147,60

Pilot steruj¹cy urz¹dzeniem w trybie “góra-stop-dó³”

cena netto

cena brutto

95,00

116,85

WM001G

Pilot 1-kana³owy roletowy “góra-stop-dó³”
idealny do sterowania 1 rolety lub 1 grupy rolet w trybie “góra-stop-dó³”

WM002G

Pilot 2-kana³owy roletowy “góra-stop-dó³”
idealny do sterowania 2 rolet lub 2 grup rolet w trybie “góra-stop-dó³”

115,00

141,45

WM003G

Pilot 3-kana³owy roletowy “góra-stop-dó³”
idealny do sterowania 3 rolet lub 3 grup rolet w trybie “góra-stop-dó³”

145,00

178,35

WM004G

Pilot 4-kana³owy roletowy “góra-stop-dó³” + obs³uga czujnika klimatycznego
idealny do sterowania 4 rolet lub 4 grup rolet w trybie “góra-stop-dó³”
oraz sterowanie czujnikiem klimatycznym (w³¹cz/wy³¹cz s³oñce)

160,00

196,80

WM006G

Pilot 6-kana³owy roletowy “góra-stop-dó³”
idealny do sterowania 6 rolet lub 6 grup rolet w trybie “góra-stop-dó³”

150,00

184,50

cena netto

cena brutto

280,00

344,40

280,00

344,40

Pilot wielokana³owy z wyœwietlaczem
WM080G
WM240C

Pilot 80-kana³owy roletowy “góra-stop-dó³”
idealny do sterowania 80 rolet lub 70 grup rolet w trybie “góra-stop-dó³”
wspó³pracuje z radioodbiornikami systemu FLOR/SMILO/FLO/ONE
Pilot 240-kana³owy “krok-po-kroku”
idealny do sterowania 240 urz¹dzeñ w trybie “krok-po-kroku”
wspó³pracuje z radioodbiornikami systemu FLOR/SMILO/FLO/ONE

Przenoœna obudowa stolikowa.
Funkcjonalnoœæ: z obudow¹ STONE sterowanie urz¹dzeniami
jest praktyczne i ergonomiczne. Dziêki gumowej obudowie
odpornej na wstrz¹sy modu³ pilota jest zabezpieczony przed
przypadkowymi uszkodzeniami.
Obudowa STONE dostêpna jest w trzech kolorach:
bia³ej, przezroczystej oraz pomarañczowej.

WEW

WET

WEO

cena netto
50,00

cena brutto
61,50

obudowa owalna, idealna na biurko, kolor przezroczysty

50,00

61,50

obudowa owalna, idealna na biurko, kolor pomarañczowy

50,00

61,50

cena netto
25,00

cena brutto
30,75

21,00

25,83

Kod
WEW

obudowa owalna, idealna na biurko, kolor bia³y

WET
WEO

Przenoœna obudowa z mo¿liwoœci¹ monta¿u na œcianie.
WAX jest uniwersaln¹ obudow¹ z serii NiceWay, dziêki u¿ytemu
systemowi wbudowanych magnesów. Przy zastosowaniu uchwytu
WWW istnieje mo¿liwoœæ instalacji pilota na œcianie.
Górna czêœæ obudowy wykonana jest z bia³ego designerskiego tworzywa,
dó³ z ergonomicznej gumy. Modu³ pilota mo¿e byæ umieszczony
w pozycji poziomowej lub pionowej.

WAX

WWW

Kod
WAX

obudowa WAX, kolor bia³y

WWW

uchwyt z magnesem do przymocowania na œcianie

Naœcienna obudowa w dwóch kszta³tach:
- kwadratowa,
- prostok¹tna.
Obudowy OPLA dostêpne s¹ w 6 kolorach.

WSW, WRW

WSB, WRB

WSA, WRA

WSG, WRG

WST, WRT

WSS, WRS

cena netto
21,00

cena brutto
25,83

obudowa kwadratowa, kolor czarny

21,00

25,83

WSA

obudowa kwadratowa, kolor aluminium

21,00

25,83

WSG

obudowa kwadratowa, kolor grafitowy

21,00

25,83

WST

obudowa kwadratowa, kolor transparentny

21,00

25,83

WSS

obudowa kwadratowa, kolor morski

21,00

25,83

WRW

obudowa prostok¹tna, kolor bia³y

25,00

30,75

WRB

obudowa prostok¹tna, kolor czarny

25,00

30,75

WRA

obudowa prostok¹tna, kolor aluminium

25,00

30,75

WRG

obudowa prostok¹tna, kolor grafitowy

25,00

30,75

WRT

obudowa prostok¹tna, kolor transparentny

25,00

30,75

WRS

obudowa prostok¹tna, kolor morski

25,00

30,75

cena netto
18,00

cena brutto
22,14

Kod
WSW

obudowa kwadratowa, kolor bia³y

WSB

Obudowa jako brelok do kluczy.
Obudowa GO wykonana jest z ergonomicznej, odpornej na uszkodzenia
gumy. Obudowa dostêpna jest w 4 kolorach.

WCF

WCG

WCI

WCO

Kod
WCF

obudowa brelok, kolor zielony

WCG

obudowa brelok, kolor grafitowy

18,00

22,14

WCI

obudowa brelok, kolor b³êkit lodu

18,00

22,14

WCO

obudowa brelok, kolor pomarañczowy

18,00

22,14

Funkcjonalny: jednym pilotem mo¿emy sterowaæ roletami,
markizami lub ýaluzjami, które moýna teý ùàczyã w grupy.
Funkcja pamiæci pozwala powróciã do ostatniej wywoùanej
grupy.

Sterowanie radiowe Flor z kodem dynamicznie zmiennym
o czêstotliwoœci 433.92 MHz, 4.5 miliarda kombinacji,
do rolet, ¿aluzji i markiz.
Sterowanie radiowe umo¿liwiaj¹ce zarz¹dzanie 6. grupami
automatyki równie¿ z niezale¿n¹ aktywacj¹ czujników
klimatycznych. 433.92 MHz, Rolling Code z autoprogramowaniem.
2 przyciski do programowania.
Ergonomiczny kszta³t pilota. Sprzedawany z uchwytem
naœciennym.
Ergonomiczny wygl¹d i intuicyjne zastosowanie.
Ùatwy w programowaniu: piloty ERA-P mog¹ byæ wgrywane
tradycyjnymi metodami lub za pomoc¹ specjalnego przycisku
umieszczonego z ty³u pilota pod os³on¹ baterii. System ten
pozwala dogrywaæ kolejne piloty nawet bez obecnoœci
instalatora (silniki roletowe serii ERA-MAT).

Obs³uga czujnika klimatycznego: wystarczy jedno przyciúniæcie,
aby aktywowaæ czujnik klimatyczny, który automatycznie zareaguje
na zmiany atmosferyczne np. w przypadku du¿ego nas³onecznienia
spowoduje rozwiniêcie markizy na tarasie.
Automatyczny: nowe piloty mogà byã programowane
automatycznie, zdalnie. Wystarczy tylko poùoýyã nowy pilot obok
starego i nacisnàã jeden przycisk.
Optymalny czas funkcjonowania: dwie baterie alkaliczne AAA.
Daleki zasiêg: do 200 m w otwartym terenie, do 35 m wewn¹trz
budynku.
Piloty ERA-P mo¿na wgraæ do:
- silników roletowych Nice z wbudowan¹ central¹
i radioodbiornikiem
- central serii TT oraz central A01/A02
- radioodbiorników 433.92 MHz z serii FLOR i ONE

Funkcjonalny: jednym pilotem mo¿emy sterowaæ roletami,
markizami lub ýaluzjami, które moýna teý ùàczyã w grupy.
Funkcja pamiæci pozwala powróciã do ostatniej wywoùanej grupy.
Obs³uga czujnika klimatycznego: wystarczy jedno przyciúniæcie,
aby aktywowaæ czujnik klimatyczny, który automatycznie zareaguje
na zmiany atmosferyczne np. w przypadku du¿ego nas³onecznienia
spowoduje rozwiniêcie markizy na tarasie.

Sterowanie radiowe Flor z kodem dynamicznie zmiennym
o czêstotliwoœci 433.92 MHz, 4.5 miliarda kombinacji,
do rolet, ¿aluzji i markiz.
Sterowanie radiowe umo¿liwiaj¹ce zarz¹dzanie 6. grupami
automatyki równie¿ z niezale¿n¹ aktywacj¹ czujników
klimatycznych. 433.92 MHz, Rolling Code z autoprogramowaniem.
2 przyciski do programowania.
Ergonomiczny kszta³t pilota. Sprzedawany z uchwytem naœciennym.
Ergonomiczny wygl¹d i intuicyjne zastosowanie.
Ùatwy w programowaniu: piloty ERA-W mog¹ byæ wgrywane
tradycyjnymi metodami lub za pomoc¹ specjalnego przycisku
umieszczonego z ty³u pilota pod os³on¹ baterii. System ten
pozwala dogrywaæ kolejne piloty nawet bez obecnoœci
instalatora (silniki roletowe serii ERA-MAT).

Kompatybilny
z FLOR

Automatyczny: nowe piloty mogà byã programowane
automatycznie, zdalnie. Wystarczy tylko poùoýyã nowy pilot obok
starego i nacisnàã jeden przycisk.
Optymalny czas funkcjonowania: dwie baterie alkaliczne AAA.
Daleki zasiêg: do 200 m w otwartym terenie, do 35 m wewn¹trz
budynku.
Piloty ERA-W mo¿na wgraæ do:
- silników roletowych Nice z wbudowan¹ central¹
i radioodbiornikiem
- central serii TT oraz central A01/A02
- radioodbiorników 433.92 MHz z serii FLOR i ONE

Kompatybilny
z FLOR

Daleki zasiêg: do 200 m w otwartym terenie, do 35 m wewn¹trz
budynku.
Piloty MINIWAY mo¿na wgraæ do:
- silników roletowych Nice z wbudowan¹ central¹ i radioodbiornikiem
- central serii TT oraz central A01/A02
- radioodbiorników 433.92 MHz z serii FLOR i ONE

Kompatybilny
z FLOR

Sterowanie radiowe Flor z kodem dynamicznie zmiennym
o czêstotliwoœci 433.92 MHz, 4.5 miliarda kombinacji,
do rolet, ¿aluzji i markiz.
Sterowanie radiowe umo¿liwiaj¹ce zarz¹dzanie 3. grupami
automatyki do rolet.
Ergonomiczny kszta³t pilota. Sprzedawany z uchwytem
naœciennym.
Ergonomiczny wygl¹d i intuicyjne zastosowanie.
Funkcjonalny: jednym pilotem mo¿emy sterowaæ roletami,
markizami lub ýaluzjami, które moýna teý ùàczyã w grupy.

ERATIME

Memogroup: wprowadzaj¹c pilota w taki tryb rano w poniedzia³ek, a wy³¹czaj¹c
w niedzielê wieczorem, pilot zatrzymuje w pamiêci rejestr wszystkich wykonanych
zdarzeñ (samouczenie). Dziêki temu pilot w kolejnych tygodniach bêdzie powtarzaæ
wszystkie zapamiêtane zdarzenia o ka¿dej porze dnia i nocy.
Umo¿liwia czêœciowe otwieranie lub zamykanie rolety poprzez proste ustawienie
czasu otwierania. Posiada funkcjê aktywacji/dezaktywacji czujnika klimatycznego.

Sterowanie radiowe Flor z kodem dynamicznie zmiennym
o czêstotliwoœci 433.92 MHz, 4.5 miliarda kombinacji,
do rolet, ¿aluzji, markiz, automatyki bramowej i oœwietlenia.

Umo¿liwia jednoczesne sterowanie do 6 niezale¿nych grup automatyki, nawet do
zapamiêtania 100 zdarzeñ tygodniowo.
Tryb wakacyjny: losowe otwieranie i zamykanie rolet w ustalonym odstêpie czasu
symuluj¹ce obecnoœæ domowników.

Pilot z zegarem, automatyczne sterowanie do 100 zdarzeñ tygodniowo
(np. zamkniêcie/otwarcie rolet o okreœlonej porze dnia).
Ultracienki, do instalowania w p³askim uchwycie œciennym.
Zasiêg do 200 m w otwartym terenie, do 35 m wewn¹trz budynku.
Piloty ERATIME mo¿na wgraæ do:
- silników roletowych Nice z wbudowan¹ central¹ i radioodbiornikiem
- central serii TT oraz central A01/A02
- radioodbiorników 433.92 MHz z serii FLOR i ONE
Ten sam kod pilota mo¿e byæ zapamiêtany przez wiêcej ni¿ jedn¹
roletê lub markizê w celu utworzenia grup - na jednym kanale
mo¿emy obs³ugiwaæ do kilkunastu silników roletowych.
Inteligentny: poprzez wprowadzenie szerokoœci geograficznej, automatycznie
dostosowuje siê do zmian czasu wschodu i zachodu s³oñca.

ERATIME

pilot 6-kana³owy, 433.92 MHz, idealny do sterowania 6 rolet lub 6 grup rolet w trybie „góra-stop-dó³”, regulator czasowy, wyœwietlacz LCD,
mo¿liwoœæ zaprogramowania do 100 zdarzeñ tygodniowo

Kompatybilny
z FLOR

Pamiêæ radioodbiornika nawet 1024 piloty przy zastosowaniu
radioodbiorników serii ONE (OXI, OX2).
Programator SMU umo¿liwia: ³atwe wgrywanie kodów pilotów,
szybkie odszukiwanie pozycji pilota w pamiêci, kasowanie
pojedynczego kodu pilota, kopiowanie zawartoœci pamiêci
z jednego radioodbiornika do drugiego. Wspó³pracuje
z radioodbiornikami: SMXI, SMXIS, SMX2, SMX2R.

Sterowanie radiowe Smilo z kodem dynamicznie
zmiennym o czêstotliwoœci 433.92 MHz, 18 trylionów
kombinacji.
Sterowanie radiowe Smilo nie jest kompatybilne ze
sterowaniem radiowym Flor.
W ofercie Nice piloty:
• 2-kana³owe
• 4-kana³owe
Sterowanie Smilo:
zasiêg od 100 m do 200 m z anten¹ ABFKIT/ABF w terenie
otwartym. Czarna okr¹g³a obudowa i przezroczyste przyciski
to cecha rozpoznawcza.
Bezpieczeñstwo u¿ytkowania: kod dynamicznie zmienny daje
wysoki poziom bezpieczeñstwa, kod niemo¿liwy
do skopiowania.
Bardzo ³atwy monta¿: dziêki wyprowadzonym przewodom
w radioodbiorniku SMX2.

Kod
SM2

pilot 2-kana³owy, 433.92 MHz, (cena za 1 szt. - sprzedawane w opakowaniach po 2 szt.)

cena netto
50,00

cena brutto
61,50

SM4

pilot 4-kana³owy, 433.92 MHz, (cena za 1 szt. - sprzedawane w opakowaniach po 2 szt.)

65,00

79,95

cena netto
150,00

cena brutto
184,50

SMXIS

radioodbiornik wewnêtrzny, 4-kana³owy, 433.92 MHz, pamiêæ 256 pilotów, seria SMILO

OXI

radioodbiornik wewnêtrzny, 4-kana³owy, 433.92 MHz (multikod), pamiêæ 1024 pilotów, seria ONE

150,00

184,50

SMX2

radioodbiornik uniwersalny, 2-kana³owy, 433.92 MHz, pamiêæ 256 pilotów, seria SMILO

205,00

252,15

OX2

radioodbiornik uniwersalny, 2-kana³owy, 433.92 MHz (multikod), pamiêæ 1024 pilotów, seria ONE

270,00

332,10

MOTX-S

klawiatura kodowa 433.92 MHz, 2-kana³owa, bezprzewodowa, droga radiowa SMILO (dostêpna do 06.2015)

360,00

442,80

ABFKIT

antena zwiêkszaj¹ca zasiêg pilota, 433.92 MHz, do zamontowania na lampie LUCY

70,00

86,10

ABF

antena zwiêkszaj¹ca zasiêg pilota, 433.92 MHz, z przewodem 3m i podstawk¹

80,00

98,40

SMU

programator do obs³ugi systemu SMILO (radio SMXIS/SMX2) i FLOR (radio SMXI/SMX2R)

550,00

676,50

Nieograniczona „pamiêæ” radioodbiornika, nale¿y ustawiæ tak¹
sam¹ kombinacjê prze³¹czników na pilocie i w radioodbiorniku.

Sterowanie radiowe Flo z kodem sta³ym programowanym
o czêstotliwoœci 433.92 MHz, 1024 kombinacji kodów.
W ofercie Nice piloty:
• 2 - kana³owe
• 4 - kana³owe
Sterowanie Flo: zasiêg do 100 m z anten¹ ABFKIT/ABF
w terenie otwartym. Niebieska obudowa i niebieskie przyciski
to cecha rozpoznawcza. Kod ustawiany rêcznie za pomoc¹
dziesiêciu prze³¹czników.

Kod
FLO2

pilot 2-kana³owy, 433.92 MHz, kod sta³y

cena netto
120,00

cena brutto
147,60

FLO4

pilot 4-kana³owy, 433.92 MHz, kod sta³y

135,00

166,05

FLOX2

radioodbiornik uniwersalny 2-kana³owy, 433.92 MHz, kod sta³y, pamiêæ nieograniczona

cena netto
220,00

cena brutto
270,60

FLOXI2

radioodbiornik wewnêtrzny 2-kana³owy, 433.92 MHz, kod sta³y, pamiêæ nieograniczona

220,00

270,60

ABFKIT

antena zwiêkszaj¹ca zasiêg pilota, 433.92 MHz, do zamontowania na lampie LUCY

70,00

86,10

ABF

antena zwiêkszaj¹ca zasiêg pilota, 433.92 MHz, z przewodem 3m i podstawk¹

80,00

98,40
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NAKED

ROBUS

ROAD

ROBO
THOR
TUB

RUN

24 V, do bram przesuwnych do 400 kg

32-33

24 V, do bram przesuwnych o ciê¿arze do 400 kg

34-35

RB400

24 V, do bram przesuwnych o ciê¿arze do 600 kg

34-35

RB600

24 V, do bram przesuwnych o ciê¿arze do 600 kg,
indukcyjne wy³. krañcowe

34-35

RB600P

24 V, do bram przesuwnych o ciê¿arze do 1000 kg

34-35

RB1000

24 V, do bram przesuwnych o ciê¿arze do 1000 kg,
indukcyjne wy³. krañcowe

34-35

RB1000P

120

RD400KCE

24 V, do bram przesuwnych o ciê¿arze do 400 kg
(oferta specjalna)

230 V, do bram przesuwnych o ciê¿arze do 500 kg
(oferta specjalna)
230 V, do bram przesuwnych o ciê¿arze do 600 kg
230 V, do bram przesuwnych o ciê¿arze do 1500 kg
(oferta specjalna)
400 V, do bram przesuwnych o ciê¿arze do 3500 kg

NKSL400

120

RO500KCE

36-37

RO1000

121

THOR1500

36-37

TUB3500

24 V, do bram przesuwnych o ciê¿arze do 1500 kg
praca z akumulatorem (opcja)

38-39

RUN1500

230 V, do bram przesuwnych o ciê¿arze do 1800 kg

38-39

RUN1800

230 V, do bram przesuwnych o ciê¿arze do 1800 kg,
indukcyjne wy³. krañcowe

38-39

RUN1800P

230 V, do bram przesuwnych o ciê¿arze do 2500 kg

38-39

RUN2500

230 V, do bram przesuwnych o ciê¿arze do 2500 kg,
indukcyjne wy³. krañcowe

38-39

RUN2500P

230 V, do bram przesuwnych o ciê¿arze do 2500 kg,
z inwerterem

38-39

RUN2500I
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NAKED 400
SOLEMYO

OPERA

BLUEBUS

24V

Si³ownik elektromechaniczny do bram przesuwnych
o ciê¿arze do 400 kg. Technologia BLUEBUS.
Do zabudowy w s³upku.
Zabudowany: si³ownik z wbudowan¹ central¹ steruj¹c¹ i enkoderem.
Przeznaczony do monta¿u wewn¹trz metalowego s³upka z odpowiednimi
wymiarami. Jego niezwykle ma³e wymiary pozwalaj¹ na monta¿ nawet
wewn¹trz bardzo smuk³ych s³upków, o przekroju wewnêtrznym
co najmniej 140x140 mm.
Praktyczny: wbudowana modu³owa centrala steruj¹ca BLUEBUS,
tylko trzy przyciski programowania, wyjmowane wtyczki
do pod³¹czeñ.
BLUEBUS: system umo¿liwia pod³¹czenie urz¹dzeñ peryferyjnych
za pomoc¹ przewodu 2-¿y³owego, diody LED sygnalizuj¹ w³¹czone
funkcje.
Nowoczesny: posiada czujnik temperatury, który dopasowuje
si³ê si³ownika do warunków atmosferycznych, koryguj¹c
równie¿ próg przeci¹¿enia.
Inteligentny: si³ownik w czasie programowania automatycznie
zapamiêtuje po³o¿enia krañcowe bramy (autoprogramowanie).
Bezpieczny: sta³a kontrola pod³¹czonych urz¹dzeñ, lampa
sygnalizuje niesprawne dzia³anie systemu - liczb¹ migniêæ okreœla
typ b³êdu (autodiagnoza), amperometryczny system wykrywania
przeszkody, ³agodny start przy otwieraniu i zwolnienie przy zamykaniu.
Zaawansowany: si³a, tryb pracy, prêdkoœæ, mog¹ byæ regulowane
na kilku poziomach.

Kod
NKLS400

SI£OWNIK PRZEZNACZONY
DO ZABUDOWY W S£UPKU
BRAMY
Funkcja master/slave: synchronizowanie pracy dwóch si³owników
£atwy w programowaniu: precyzyjne ustawianie po³o¿eñ
krañcowych, zintegrowany modu³ krañcówek, szybka faza
uczenia w trakcie jednego manewru otwarcia i zamkniêcia
przy wysprzêglonym si³owniku.
Zawsze pracuje: dziêki akumulatorowi awaryjnemu PS124
(opcja), si³ownik otworzy i zamknie bramê, nawet w przypadku
braku zasilania.
Wygodny: wysprzêglanie mo¿na zamontowaæ na dowolnej
stronie s³upka lub na zewn¹trz posesji (z wykorzystaniem
akcesoriów KIO oraz KA1).
Z³¹cze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS.
Fotokomórki typu BLUEBUS.
funkcje central strona 72/73

samohamowny si³ownik NAKED, silnik 24V, do 400 kg, wbudowana centrala steruj¹ca NKA3 BLUEBUS

PRZYK£ADOWE ZESTAWY NAKED400 DO U¯YTKU PRZYDOMOWEGO
NAKED400
zestaw do bram przesuwnych o wadze do 400 kg: si³ownik NKSL400 z wbudowan¹ central¹ steruj¹c¹, radioodbiornik SMXI,
ERA FLOR
1 pilot dwukana³owy FLO2RE, fotokomórki MOFB
NAKED400
zestaw do bram przesuwnych o wadze do 400 kg: si³ownik NKSL400 z wbudowan¹ central¹ steruj¹c¹, radioodbiornik SMXIS,
SMILO
2 piloty dwukana³owe SM2, fotokomórki MOFB

Parametry
Zasilanie/Zasilanie silnika
(V)
Moc pobierana
(W)
Natê¿enie pr¹du
(A)
Stopieñ zabezpieczenia
(IP)
Nominalny moment obrotowy
(Nm)
Moment startowy
(Nm)
Prêdkoœæ min-max bramy
(m/min)
Max. ciê¿ar bramy
(kg)
Temperatura pracy
(oC min/max)
Klasa izolacji
Intensywnoœæ pracy
(cykle na dzieñ)
Ciê¿ar
(kg)

NKSL400
230
250
1.1
10*
6.0
12.0
10.8-20.4
400
-20 do +50
1
35
6.5

* stopieñ zabezpieczenia automatyki wynika ze sposobu zabudowy
si³ownika w s³upku
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cena netto
1 500,00

cena brutto
1 845,00

cena netto
1 920,00

cena brutto
2 361,60

1 940,00

2 386,20

AKCESORIA

ROA6
listwa zêbata nylonowa M4, z
rdzeniem stalowym, w odcinkach
metrowych

ROA8
listwa zêbata metalowa M4,
ocynkowana, 30x8 mm, w odcinkach
metrowych, w kpl. ze œrubami
i tulejami dystansowymi

SOLEMYO (SYKCE)
zestaw zasilania s³onecznego

KA1
linka 6 m do KIO

PS124
akumulator 24V 1.2 Ah
z wbudowan¹ kart¹ ³adowania

50,00
61,50 brutto

50,00
61,50 brutto

1 350,00
1 660,50 brutto

60,00
73,80 brutto

290,00
356,70 brutto

KIO
kluczykowe wysprzêglenie
z zewn¹trz za pomoc¹ linki
190,00
233,70 brutto
POZOSTA£E AKCESORIA STR. 94-105

WYMIARY

SCHEMAT INSTALACJI

NAKED

140 mm

140 mm

PRZYK£ADOWY ZESTAW NAKED DO U¯YTKU PRZYDOMOWEGO
NAKED ERA FLOR
si³ownik do bram przesuwnych o ciê¿arze do 400 kg

FLO2RE
1 pilot dwukana³owy
433.92 MHz

SMXI
radioodbiornik wewnêtrzny,
4-kana³owy 433.92 MHz

MOFB
fotokomórki

AUTOMATYKA DO BRAM PRZESUWNYCH
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ROBUS
SOLEMYO

OPERA

BLUEBUS

ROBUS 600/1000 MOCNY, SZYBKI
Z ZAAWANSOWAN¥ ELEKTRONIK¥
24V

Si³owniki elektromechaniczne do bram przesuwnych
o ciê¿arze do 400 kg, do 600 kg lub do 1000 kg.
Technologia BLUEBUS.
BLUEBUS: system umo¿liwia pod³¹czenie urz¹dzeñ peryferyjnych
za pomoc¹ przewodu 2-¿y³owego, diody LED sygnalizuj¹ w³¹czone
funkcje.

ROBUS 400 KOMPLETNY ZESTAW
Z REGULOWAN¥ PRÊDKOŒCI¥
PRZESUWU BRAMY MAX. DO 20 M/MIN.

Szybki: regulowana prêdkoœæ przesuwu bramy - ROBUS400
do 20 m/min.
Praktyczny: wbudowana modu³owa centrala steruj¹ca BLUEBUS,
tylko trzy przyciski programowania, wyjmowane wtyczki do
pod³¹czeñ.

Funkcja master/slave: synchronizowanie pracy dwóch si³owników.

Silny: idealny do intensywnej pracy np. do wspólnot mieszkaniowych
- ROBUS1000.

Nowoczesny: posiada czujnik temperatury, który dopasowuje
si³ê si³ownika do warunków atmosferycznych, koryguj¹c
równie¿ próg przeci¹¿enia.

Wygodny: funkcja czêœciowego otwarcia bramy w standardzie
(funkcja furtki).

Funkcja serwisowa: kontrolka sygnalizuje potrzebê wykonania
konserwacji po wczeœniej zaprogramowanej liczbie cykli.

Inteligentny: si³ownik w czasie programowania automatycznie
zapamiêtuje po³o¿enia krañcowe bramy (autoprogramowanie).

Oszczêdny: w stanie spoczynku ogranicza pobór energii,
przechodz¹c w tryb „Stand by”.

Uniwersalny: jedna centrala RBA3 w trzech modelach si³owników ROBUS.

Zawsze pracuje: dziêki akumulatorowi awaryjnemu PS124
(opcja), si³ownik otworzy i zamknie bramê, nawet w przypadku
braku zasilania.

Bezpieczny: sta³a kontrola pod³¹czonych urz¹dzeñ, lampa
sygnalizuje niesprawne dzia³anie systemu - liczb¹ migniêæ okreœla
typ b³êdu (autodiagnoza), amperometryczny system wykrywania
przeszkody, ³agodny start przy otwieraniu i zwolnienie przy zamykaniu.
Zaawansowany: si³a, tryb pracy, prêdkoœæ, mog¹ byæ regulowane
na kilku poziomach. Za pomoc¹ programatora O-View istnieje mo¿liwoœæ
bardzo dok³adnego ustawienia parametrów funkcji.

Mo¿liwoœæ zastosowania indukcyjnych wy³¹czników krañcowych.
Z³¹cze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS.
Fotokomórki typu BLUEBUS.
Solemyo: Robus400/600/1000.
funkcje central strona 72/73
cena netto
1 670,00

cena brutto
2 054,10

zestaw do bram przesuwnych o ciê¿arze do 400 kg: si³ownik samohamowny z wbudowan¹ central¹ steruj¹c¹ RBA3 BLUEBUS, silnik 24V,
radioodbiornik SMXIS, 2 piloty dwukana³owe SM2, fotokomórki MOFB, lampa sygnalizacyjna MLBT z wbudowan¹ anten¹

1 770,00

2 177,10

ROBUS400

samohamowny si³ownik, silnik 24V, do 400 kg, wbudowana centrala steruj¹ca RBA3 BLUEBUS

1 230,00

1 512,90

ROBUS600

samohamowny si³ownik, silnik 24V, do 600 kg, wbudowana centrala steruj¹ca RBA3 BLUEBUS

1 380,00

1 697,40

ROBUS600P

samohamowny si³ownik, silnik 24V, do 600 kg, wbudowana centrala steruj¹ca RBA3 BLUEBUS, indukcyjne wy³. krañcowe

1 630,00

2 004,90

ROBUS1000

samohamowny si³ownik, silnik 24V, do 1000 kg, wbudowana centrala steruj¹ca RBA3 BLUEBUS

1 900,00

2 337,00

ROBUS1000P

samohamowny si³ownik, silnik 24V, do 1000 kg, wbudowana centrala steruj¹ca RBA3 BLUEBUS, indukcyjne wy³. krañcowe

2 150,00

2 644,50

Kod
ROBUS400
ERA FLOR
ROBUS400
SMILO

zestaw do bram przesuwnych o ciê¿arze do 400 kg: si³ownik samohamowny z wbudowan¹ central¹ steruj¹c¹ RBA3 BLUEBUS, silnik 24V,
radioodbiornik SMXI, 1 pilot dwukana³owy FLO2RE, fotokomórki MOFB, lampa sygnalizacyjna MLBT z wbudowan¹ anten¹

Parametry
Zasilanie centrali/Zasilanie silnika
(V)
Moc pobierana
(W)
Natê¿enie pr¹du
(A)
Stopieñ zabezpieczenia
(IP)
Nominalny moment obrotowy
(Nm)
Moment startowy
(Nm)
Prêdkoœæ min-max bramy
(m/min)
Max. ciê¿ar bramy
(kg)
o
Temperatura pracy
( C min/max)
Klasa izolacji
Intensywnoœæ pracy
(cykle na dzieñ)
Ciê¿ar
(kg)
34|

RB400
230/24
330
1.4
44
6.0
12.0
10.8-20.4
400
-20 do +50
1
50
8
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RB600
230/24
515
2.5
44
9.0
18.0
9.0-18.6
600
-20 do +50
1
100
11

RB1000
230/24
450
2.3
44
15.0
27.0
8.4-16.8
1000
-20 do +50
1
150
13

AKCESORIA

LOLA
listwa zêbata nylonowa M4,
w odcinkach po 0,5 metra, pakowana
po 10 sztuk, cena za 5 mb

ROA6
listwa zêbata nylonowa M4, z
rdzeniem stalowym, w odcinkach
metrowych

200,00
246,00 brutto

50,00
61,50 brutto

FT210B
fotokomórki (para-bez baterii)
BLUEBUS, nastawne z k¹tem 210°,
zasiêg 15 m

MOFB
fotokomórki (para) BLUEBUS
zasiêg 15-30 m

MLBT
LLB
OVIEW/A
lampa sygnalizacyjna BLUEBUS
lampa sygnalizacyjna BLUEBUS
programator, po³¹czenie
12V z wbudowan¹ anten¹ 433.92 MHz 12V z wbudowan¹ anten¹ 433.92 MHz za pomoc¹ BUS T4

350,00
430,50 brutto

190,00
233,70 brutto

115,00
141,45 brutto

ROA8
listwa zêbata metalowa M4,
ocynkowana, 30x8 mm, w odcinkach
metrowych, w kpl. ze œrubami
i tulejami dystansowymi
50,00
61,50 brutto

PS124
akumulator 24V 1.2 Ah
z wbudowan¹ kart¹ ³adowania

RBA1
indukcyjne wy³¹czniki krañcowe do
ROBUS400/600/1000

290,00
356,70 brutto

250,00
307,50 brutto

650,00
799,50 brutto

115,00
141,45 brutto

POZOSTA£E AKCESORIA STR. 94-105

WYMIARY

SCHEMAT INSTALACJI

ROBUS400

[legenda]

85

277

[3 x 1.5 mm2] zasilanie
[2 x 0.5 mm2] linia foto BLUEBUS
[4 x 0.5 mm2] zamek, przycisk
[2 x 0.75 mm2] lampa BLUEBUS
[Rg58] antena

330

PRZYK£ADOWE ZESTAWY ROBUS600 DO U¯YTKU PRZYDOMOWEGO
ROBUS600
ERA FLOR

zestaw do bram przesuwnych o wadze do 600 kg: si³ownik RB600 z wbudowan¹ central¹ steruj¹c¹, radioodbiornik SMXI, 1 pilot dwukana³owy FLO2RE,
fotokomórki MOFB

ROBUS600
SMILO

zestaw do bram przesuwnych o wadze do 600 kg: si³ownik RB600 z wbudowan¹ central¹ steruj¹c¹, radioodbiornik SMXIS, 2 piloty dwukana³owe SM2,
fotokomórki MOFB

195

cena netto
1 800,00

cena brutto
2 214,00

1 820,00

2 238,60

PRZYK£ADOWY ZESTAW ROBUS400 DO U¯YTKU PRZYDOMOWEGO
ROBUS400 ERA FLOR
si³ownik do bram przesuwnych o ciê¿arze do 400 kg

FLO2RE
1 pilot dwukana³owy
433.92 MHz

SMXI
radioodbiornik wewnêtrzny,
4-kana³owy 433.92 MHz

MOFB
fotokomórki

MLBT
lampa sygnalizacyjna BLUEBUS
z wbudowan¹ anten¹

AUTOMATYKA DO BRAM PRZESUWNYCH
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ROBO, TUB
230V

Si³ownik elektromechaniczny TUB do bram przesuwnych
o ciê¿arze do 3500 kg. Idealny do zastosowañ
przemys³owych.
Si³ownik elektromechaniczny, samohamowny z wbudowan¹
central¹ steruj¹c¹ Mindy A500.

400V

Silny: du¿y moment obrotowy 190 Nm.

Si³ownik elektromechaniczny ROBO do bram przesuwnych
o ciê¿arze do 600 kg.

Funkcjonalny i bezpieczny: funkcje centrali mo¿na rozszerzyæ
stosuj¹c kartê PIU:
• obs³uga semafora (œwiat³o zielone i czerwone)
• obs³uga elektrozamka lub rygla
• wyjœcie czasowego oœwietlenia posesji od 5 s do 250 s
• funkcja czêœciowego otwarcia bramy (funkcja furtki)
• druga linia FOTO dzia³aj¹ca podczas otwierania

Prosty: wbudowana elektronika z wyjmowanymi wtyczkami.
Sprawdzony: ³atwy monta¿, estetyczne wzornictwo, doskona³e
parametry i niezawodnoœæ.
Prêdkoœæ przesuwu bramy - do 10.8 m/min.

funkcje central strona 72/73
Bezpieczny: zwolnienie podczas otwierania i zamykania bramy.

MOCNY, £ATWY W U¯YCIU,
ALUMINIOWY MECHANIZM
ODBLOKOWANIA AWARYJNEGO
NICE W PRZYPADKU BRAKU ZASILANIA

Funkcjonalny: funkcje centrali mo¿na rozszerzyæ stosuj¹c
kartê PIU (ROBO1000).
Fotokomórki typu BF/MOF/FK/F210/FT210/ERA.
ROBO500 (patrz strona 120).
funkcje central strona 72/73

WYGODNY MECHANIZM
ODBLOKOWANIA AWARYJNEGO NICE
W PRZYPADKU BRAKU ZASILANIA

MOCNY, WYTRZYMA£Y,
ALUMINIOWY KORPUS

cena netto
1 550,00

cena brutto
1 906,50

si³ownik samohamowny, silnik 3x400V, trójfazowy, do 3500 kg, z wbudowan¹ central¹ steruj¹c¹ A500, sprzêg³o mechaniczne

6 700,00

8 241,00

PRZYK£ADOWE ZESTAWY DO U¯YTKU PRZYDOMOWEGO
ROBO1000
zestaw do bram przesuwnych o wadze do 600 kg: si³ownik RO1000 z wbudowan¹ central¹ steruj¹c¹, radioodbiornik SMX2R,
ERA FLOR
1 pilot dwukana³owy FLO2RE, fotokomórki BF
ROBO1000
zestaw do bram przesuwnych o wadze do 600 kg: si³ownik RO1000 z wbudowan¹ central¹ steruj¹c¹, radioodbiornik SMX2,
SMILO
2 piloty dwukana³owe SM2, fotokomórki BF

cena netto
1 995,00

cena brutto
2 453,85

2 015,00

2 478,45

Kod
ROBO1000

samohamowny si³ownik, silnik 230V, do 600 kg, wbudowana centrala steruj¹ca ROA3

TUB

Parametry
(V)
Zasilanie centrali/Zasilanie silnika
(W)
Moc pobierana
(A)
Natê¿enie pr¹du
(A)
Natê¿enie pr¹du (silnik)
(uF)
Wbudowany kondensator
(IP)
Stopieñ zabezpieczenia
(Nm)
Nominalny moment obrotowy
(m/min)
Prêdkoœæ bamy
(kg)
Max. ciê¿ar bramy
o
( C min/max)
Temperatura pracy
Klasa izolacji
(%)
Intensywnoœæ pracy
(kg)
Ciê¿ar
36|

RO1000
230/230
400
1.8
1.8
14
44
17
10.8
600
-20 do +50
1
30
13.5
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TUB
3x400/3x400
1.65
550
44
190
10.0
7700
3500
-20 do +50
F
200 cykli/dzieñ
60.0

AKCESORIA

LOLA
listwa zêbata nylonowa M4,
w odcinkach po 0,5 metra, pakowana
po 10 sztuk, cena za 5 mb

ROA6
listwa zêbata nylonowa M4, z
rdzeniem stalowym, w odcinkach
metrowych

200,00
246,00 brutto

50,00
61,50 brutto

BF
fotokomórki (para),
zasiêg 15 - 30 m
160,00
196,80 brutto

ROA8
listwa zêbata metalowa M4,
ocynkowana, 30x8 mm, w odcinkach
metrowych, w kpl. ze œrubami
i tulejami dystansowymi

ROA81
listwa zêbata metalowa M6,
ocynkowana, 30x30 mm,
w odcinkach metrowych
(do si³owników TUB)

50,00
61,50 brutto

145,00
178,35 brutto

LUCY
lampa sygnalizacyjna 230V

ML
lampa sygnalizacyjna 230V
z wbudowan¹ anten¹ 433.92 MHz

LL
lampa sygnalizacyjna 230V
z wbudowan¹ anten¹ 433.92 MHz

100,00
123,00 brutto

115,00
141,45 brutto

115,00
141,45 brutto

PIU
karta rozszerzaj¹ca funkcje central
(funkcje strona 72/73)
125,00
153,75 brutto

POZOSTA£E AKCESORIA STR. 94-105

WYMIARY

SCHEMAT INSTALACJI

TUB

[legenda]

290

580

[3 x 1.5 mm2] zasilanie
[4 x 0.5 mm2] linia foto (RX)
[2 x 0.5 mm2] linia foto (TX)
[4 x 1.0 mm2] zamek, przycisk
[2 x 0.75 mm2] lampa 230V
[Rg58] antena

156,5

250

480 mm

240

ZESTAWY DO U¯YTKU PRZYDOMOWEGO
ROBO1000 ERA FLOR
si³ownik do bram przesuwnych o ciê¿arze do 600 kg

FLO2RE
1 pilot dwukana³owy
433.92 MHz

SMX2R
radioodbiornik uniwersalny,
2-kana³owy 433.92 MHz

BF
fotokomórki

AUTOMATYKA DO BRAM PRZESUWNYCH
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RUN
SOLEMYO

OPERA

BLUEBUS

24V

Si³owniki elektromechaniczne do bram przesuwnych
o ciê¿arze do 1500 kg, 1800 kg lub do 2500 kg.
Technologia BLUEBUS.
Dostêpna tak¿e wersja z inwerterem (RUN2500I).
BLUEBUS: system umo¿liwia pod³¹czenie urz¹dzeñ peryferyjnych
za pomoc¹ przewodu 2-¿y³owego, diody LED sygnalizuj¹
w³¹czone funkcje.
Praktyczny: wbudowana centrala, ³atwoœæ pod³¹czenia
za pomoc¹ specjalnych z³¹czy, trzy przyciski programowania.
Nowoczesny: posiada czujnik temperatury, który dopasowuje
si³ê si³ownika do warunków atmosferycznych, koryguj¹c
równie¿ próg przeci¹¿enia.

Obs³uga dwóch lamp sygnalizacyjnych.
Czujnik temperatury reguluje moc silnika w zale¿noœci
od warunków pogodowych oraz koryguje próg zabezpieczenia
termicznego i intensywnoœæ wewnêtrznego ch³odzenia.

Zawsze pracuje: dziêki akumulatorowi awaryjnemu PS124 (opcja),
si³ownik otworzy i zamknie bramê, nawet w przypadku braku
zasilania (RUN1500)

Silny: idealny do zastosowañ przemys³owych, sprawnoœæ nawet
do 670 cykli na dzieñ (RUN2500I).

Bezpieczny: sta³a kontrola pod³¹czonych urz¹dzeñ, lampa
sygnalizuje niesprawne dzia³anie systemu - liczb¹ migniêæ
okreœla typ b³êdu (autodiagnoza), amperometryczny system
wykrywania przeszkody, ³agodny start przy otwieraniu i zwolnienie
przy zamykaniu.

Inteligentny: si³ownik w czasie programowania automatycznie
zapamiêtuje po³o¿enia krañcowe bramy (autoprogramowanie).
Ch³odzony silnik z krañcówkami elektromechanicznymi lub
indukcyjnymi. Odpowiedni do pracy w ekstremalnych warunkach.

Zaawansowany: mocny start, regulacja si³y i czasu pauzy, tryby
pracy mog¹ byæ regulowane na kilku poziomach.

Inwerter (wersja RUN2500I) umo¿liwia zasilanie i uruchamianie
silnika trójfazowego (3x400V) napiêciem jednofazowym 230V.
Umo¿liwia ponadto, poprzez zmianê czêstotliwoœci napiêcia
zasilaj¹cego silnik, zmianê prêdkoœci przesuwu bramy
w granicach od 3.6 m/min do 15.0 m/min, w celu
zoptymalizowania obci¹¿enia roboczego oraz intensywnoœci pracy.

Funkcja master/slave: zsynchronizowanie pracy dwóch
si³owników.
Z³¹cze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS.
Fotokomórki typu BLUEBUS.
funkcje central strona 72/73
cena netto
2 050,00

cena brutto
2 521,50

samohamowny si³ownik, silnik 230V, do 1800 kg, wbudowana centrala steruj¹ca RUA1 BLUEBUS

2 150,00

2 644,50

samohamowny si³ownik, silnik 230V, do 1800 kg, wbudowana centrala steruj¹ca RUA1 BLUEBUS, indukcyjne wy³. krañcowe

2 350,00

2 890,50

RUN2500

samohamowny si³ownik, silnik 230V, do 2500 kg, wbudowana centrala steruj¹ca RUA1 BLUEBUS

2 650,00

3 259,50

RUN2500I

samohamowny si³ownik, zasilanie 230V, silnik 3x400V, do 2500 kg, wbudowana centrala steruj¹ca RUA2 BLUEBUS, z inwerterem

2 650,00

3 259,50

RUN2500P

samohamowny si³ownik, silnik 230V, do 2500 kg, wbudowana centrala steruj¹ca RUA1 BLUEBUS, indukcyjne wy³. krañcowe

2 850,00

3 505,50

Kod
RUN1500

samohamowny si³ownik, silnik 24V, do 1500 kg, wbudowana centrala steruj¹ca RBA3 BLUEBUS, praca z akumulatorem PS124 (opcja)

RUN1800
RUN1800P

Parametry
Zasilanie/Zasilanie silnika
Moc pobierana
Natê¿enie pr¹du
Stopieñ zabezpieczenia
Moment obrotowy
Max. si³a
Max. moment obrotowy
Prêdkoœæ bramy
Max. ciê¿ar bramy
Temperatura pracy
Klasa izolacji
Intensywnoœæ pracy
Ciê¿ar
38|

(V)
(W)
(A)
(IP)
(Nm)
(N)
(Nm)
(m/min)
(kg)
o
( C min/max)
(cykle/dzieñ)
(kg)

RUN1500
230/24
400
2.0
44
20
1000
35
15
1500
-20 do +50
1
60
19
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RUN1800/P
230/230
700
3.0
44
20
1110
40
10.2
1800
-20 do +50
1
200
20

RUN2500/P
230/230
870
3.8
44
30
1390
50
10.2
2500
-20 do +50
1
300
25

RUN2500I
230/3x400
650
3.7
44
25
1670
60
3.6-15.6
2500
-20 do +50
1
670
25

AKCESORIA

ROA8
listwa zêbata metalowa M4,
ocynkowana, 30x8 mm, w odcinkach
metrowych, w kpl. ze œrubami
i tulejami dystansowymi

ROA81
listwa zêbata metalowa M6,
ocynkowana, 30x30 mm, w odcinkach
metrowych, przeznaczona do
wspó³pracy z RUA12

RUA12
ko³o zêbate, modu³ 6 mm, do
wspó³pracy z listw¹ ROA81

50,00
61,50 brutto

145,00
178,35 brutto

240,00
295,20 brutto

FT210B
fotokomórki (para-bez baterii)
BLUEBUS, nastawne z k¹tem 210°,
zasiêg 15 m

MOFB
fotokomórki (para) BLUEBUS
zasiêg 15-30 m

MLBT
PS124
lampa sygnalizacyjna BLUEBUS
akumulator 24V 1.2 Ah
12V z wbudowan¹ anten¹ 433.92 MHz z wbudowan¹ kart¹ ³adowania
(do RUN1500)

OVIEW/A
programator, po³¹czenie
za pomoc¹ BUS T4

350,00
430,50 brutto

190,00
233,70 brutto

115,00
141,45 brutto

650,00
799,50 brutto

RUN jest fabrycznie wyposa¿ony w ko³o
zêbate o module 4 mm do wspó³pracy
z listw¹ ROA8

RBA1
indukcyjne wy³¹czniki krañcowe
do RUN1800/RUN2500

LUCYB
lampa sygnalizacyjna BLUEBUS
12V z wbudowan¹ anten¹ 433.92 MHz

250,00
307,50 brutto

100,00
123,00 brutto

290,00
356,70 brutto

POZOSTA£E AKCESORIA STR. 94-105
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SCHEMAT INSTALACJI

252

RUN

[legenda]

108

387

[3 x 1.5 mm2] zasilanie
[2 x 0.5 mm2] linia foto BLUEBUS
[4 x 0.5 mm2] zamek, przycisk
[2 x 0.75 mm2] lampa BLUEBUS
[Rg58] antena

400 mm

PRZYK£ADOWE ZESTAWY
RUN1800
ERA FLOR

zestaw do bram przesuwnych o wadze do 1800 kg: si³ownik RUN1800 z wbudowan¹ central¹ steruj¹c¹ BLUEBUS, radioodbiornik SMXI,
1 pilot dwukana³owy FLO2RE, fotokomórki MOFB

RUN1800
SMILO

zestaw do bram przesuwnych o wadze do 1800 kg: si³ownik RUN1800 z wbudowan¹ central¹ steruj¹c¹ BLUEBUS, radioodbiornik SMXIS,
2 piloty dwukana³owe SM2, fotokomórki MOFB

cena netto
2 570,00

cena brutto
3 161,50

2 590,00

3 185,70

PRZYK£ADOWE ZESTAWY
RUN1800 ERA FLOR
si³ownik do bram przesuwnych o ciê¿arze do 1800 kg

FLO2RE
1 pilot dwukana³owy
433.92 MHz

SMXI
radioodbiornik wewnêtrzny,
4-kana³owy 433.92 MHz

MOFB
fotokomórki

AUTOMATYKA DO BRAM PRZESUWNYCH
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TOO

230 V, do skrzyd³a bramy do 3.0 m

NOWOŒÆ

42-43

TOO3000

230 V, do skrzyd³a bramy do 4.5 m

NOWOŒÆ

42-43

TOO4500

230 V
WINGO
24 V

230 V

TOONA

24 V

WALKY

HOPP

POP

HYKE

HYPPO

24 V

do skrzyd³a bramy do 1.8 m

44-45

WINGO

do skrzyd³a bramy do 3.0 m

44-45

WINGO-L

do skrzyd³a bramy do 3.5 m

44-45

WINGO5000

do skrzyd³a bramy do 2 m (oferta specjalna)

122

WINGO2024 KCE

do skrzyd³a bramy do 3.5 m (oferta specjalna)

122

WINGO3524 KCE

do skrzyd³a bramy do 3 m, z wy³¹cznikiem krañcowym przy otwieraniu

46-47

TO4005

do skrzyd³a bramy do 3 m, z wy³¹cznikiem krañcowym przy otwieraniu i zamykaniu

46-47

TO4006

do skrzyd³a bramy do 3 m, z wy³¹cznikiem krañcowym przy otwieraniu i zamykaniu, 3200N

46-47

TO4016P

do skrzyd³a bramy do 5 m, z wy³¹cznikiem krañcowym przy otwieraniu

46-47

TO5015

do skrzyd³a bramy do 5 m, z wy³¹cznikiem krañcowym przy otwieraniu i zamykaniu

46-47

TO5016

do skrzyd³a bramy do 5 m, z wy³¹cznikiem krañcowym przy otwieraniu i zamykaniu, 3200N

46-47

TO5016P

do skrzyd³a bramy do 3 m, z enkoderem, do pracy intensywnej

46-47

TO4024

do skrzyd³a bramy do 5 m, z enkoderem, do pracy intensywnej

46-47

TO5024

do skrzyd³a bramy do 5 m, z enkoderem, do pracy bardzo intensywnej

46-47

TO5024I

do skrzyd³a bramy do 7 m, z enkoderem, do pracy intensywnej

46-47

TO7024

do skrzyd³a bramy/furtki 1.8 m

do bram jednoskrzyd³owych lub furtek

48-49

WALKY1024KCE

do bram dwuskrzyd³owych

48-49

WALKY2024KCE

24 V, do skrzyd³a bramy 2.4 m, z wbudowan¹ central¹ BLUEBUS

48-49

HO7124

24 V, do skrzyd³a bramy 2.4 m, bez centrali

48-49

HO7224

24 V, do skrzyd³a bramy 2.4 m, zestaw

48-49

HOPPKCE

24 V, do skrzyd³a bramy 2.0 m, z wbudowan¹ central¹

50-51

PP7024

24 V, do skrzyd³a bramy 2.0 m, bez centrali

50-51

PP7224

24 V, do skrzyd³a bramy 2.0 m, zestaw

50-51

POP

24 V, do skrzyd³a bramy 3.5 m, z wbudowan¹ central¹ BLUEBUS, do pracy intensywnej

54-55

HK7024

24 V, do skrzyd³a bramy 3.5 m, bez centrali, do pracy intensywnej

54-55

HK7224

230 V, do skrzyd³a bramy 3.0 m

56-57

HY7005

24 V, do skrzyd³a bramy 3.0 m, do pracy intensywnej

56-57

HY7024

Prezentacja si³owników podziemnych:
X-FAB, M-FAB, L-FAB, BIG-FAB strona 60-67
AUTOMATYKA DO BRAM SKRZYD£OWYCH
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TOO

Praktyczne wysprzêglenie: w górnej czêœci korpusu,
personalizowanym kluczykiem Nice.

OŒÆ
NOW

Dostêpny w zestawach z central¹ steruj¹c¹ Mindy A60.
NOWOŒÆ

230V

funkcje central strona 72/73

DOSTÊPNY OD 03.2015

Si³owniki teleskopowe do bram skrzyd³owych
montowane na s³upku, o d³ugoœci skrzyd³a do 3.0 m
(TOO3000) i ciê¿arze do 300 kg i do 4.5 m (TOO4500)
i ciê¿arze do 250 kg. Idealny do bram posesyjnych.

PRAKTYCZNE WYSPRZÊGLENIE

Uniwersalny dziêki koncepcji ramienia teleskopowego, dostêpny
w dwóch wersjach: skok roboczy 400 mm lub 500 mm.

T£OCZYSKO ZE STALI NIERDZEWNEJ

Solidna konstrukcja i nowoczesny design, pasuj¹cy do ka¿dego
projektu architektonicznego.
Trwa³oœæ i niezawodnoœæ: mocny korpus - ciœnieniowy, aluminiowy
odlew, epoksydowy lakier, t³oczysko ze stali nierdzewnej.
Wygodny: szybki i ³atwy dostêp do z³¹cz elektrycznych.
£atwy w instalacji: dziêki nowym uchwytom mocuj¹cym (w komplecie)
i ich mo¿liwoœci regulacji. Nie wymaga spawania.

TRWA£Y ALUMINIOWY
KORPUS

WYGODNE POD£¥CZENIE PRZEWODÓW

Kod
TOO3000

teleskopowy si³ownik, silnik 230 V, do skrzyd³a do 3.0 m i ciê¿arze do 300 kg

cena netto
700,00

cena brutto
861,00

TOO4500

teleskopowy si³ownik, silnik 230 V, do skrzyd³a do 4.5 m i ciê¿arze do 250 kg

800,00

984,00

TOO3000
ERA ONE

zestaw do bram dwuskrzyd³owych: 2 teleskopowe si³owniki do bram o d³ugoœci skrzyd³a do 3.0 m i ciê¿arze do 300 kg, centrala steruj¹ca
A60, radioodbiornik SMXI,1 pilot dwukana³owy ON2E, fotokomórki EPM, lampa ostrzegawcza LL

1 900,00

2 337,00

TOO4500
ERA ONE

zestaw do bram dwuskrzyd³owych: 2 teleskopowe si³owniki do bram o d³ugoœci skrzyd³a do 4.5 m i ciê¿arze do 250 kg, centrala steruj¹ca
A60, radioodbiornik SMXI,1 pilot dwukana³owy ON2E, fotokomórki EPM, lampa ostrzegawcza LL

2 200,00

2 706,00

Parametry
Zasilanie
Moc pobierana max.
Natê¿enie pr¹du nominalne
Stopieñ zabezpieczenia
Skok
Si³a uci¹gu max.
Prêdkoœæ liniowa
Temperatura pracy
Intensywnoœæ pracy
Ciê¿ar
Wymiary
42|

(V)
(W)
(A)
(IP)
(mm)
(N)
(m/s)
(°C min./max.)
(cykle/h)
(kg)
(mm)

TOO3000
230
340
1.1
54
400
2000
0.016
-20 do +50
24
5.5
700x100x177

AUTOMATYKA DO BRAM SKRZYD£OWYCH

TOO4500
230
340
1.1
54
500
2000
0.016
-20 do +50
24
6
800x100x177

AKCESORIA

PLA10
zamek elektromagnetyczny pionowy

PLA11
zamek elektromagnetyczny poziomy

EPM
fotokomórka (para) zasiêg 15-30m

MLT
lampa sygnalizacyjna 230V
z wbudowan¹ anten¹ 433.92 MHz

LL
lampa sygnalizacyjna 230V
z wbudowan¹ anten¹ 433.92 MHz

350,00
430,50 brutto

350,00
430,50 brutto

160,00
196,80 brutto

115,00
141,45 brutto

115,00
141,45 brutto

POZOSTA£E AKCESORIA STR. 94-105
WYMIARY

SCHEMAT INSTALACJI

TOO3000
100

177

700

TOO4500
800

177

100

PRZYK£ADOWE ZESTAWY DO U¯YTKU PRZYDOMOWEGO
TOO3000 ERA ONE
2 teleskopowe si³owniki do bram o d³ugoœci do 3.0 m

ON2E
1 pilot dwukana³owy
433.92 MHz

A60
1 centrala steruj¹ca

EPM
para fotokomórek
do instalacji na s³upkach

LL
lampa ostrzegawcza 230V

TOO4500 ERA ONE
2 teleskopowe si³owniki do bram o d³ugoœci do 4.5 m

ON2E
1 pilot dwukana³owy
433.92 MHz

A60
1 centrala steruj¹ca

EPM
para fotokomórek
do instalacji na s³upkach

LL
lampa ostrzegawcza 230V

AUTOMATYKA DO BRAM SKRZYD£OWYCH
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WINGO

Bezpieczny:
• amperometryczny system wykrywania przeszkody
• fototest - automatyczne sprawdzenie poprawnoœci dzia³ania
fotokomórek przed ka¿dym ruchem bramy
Wygodna: funkcja czêœciowego otwarcia bramy (funkcja furtki).

230V

Zaawansowana: regulacja trybu pracy, czasu otwierania, itp,
diody LED sygnalizuj¹ w³¹czone funkcje, obs³uga 3 linii
fotokomórek.

Si³owniki elektromechaniczne do bram
dwuskrzyd³owych o d³ugoœci skrzyd³a do 1.8 m,
do 3.0 m lub do 3.5 m i ciê¿arze do 200 kg.

Inteligentna: si³owniki w czasie programowania automatycznie
zapamiêtuj¹ po³o¿enie krañcowe bramy (autoprogramowanie).

Sprzedawane w zestawach z central¹:
- A400 (WINGO, WINGO-L), pilotami ERA FLOR
- A60 (WINGO5000), pilotami ERA FLOR.

Z³¹cze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS.
Fotokomórki typu BF/MOF/FK/F210/FT210/ERA.

WINGO 2024/3524 (patrz strona 122).

funkcje central strona 72/73

Trzy wersje: do bram o d³ugoœci skrzyd³a do 1.8 m (WINGO),
do 3.0 m (WINGO-L) lub do 3.5 m (WINGO5000).

WYGODNA OS£ONA ZAKRYWAJ¥CA PO£¥CZENIA
ELEKTRYCZNE

£atwy monta¿: po zamontowaniu si³ownika wszystkie pod³¹czenia
elektryczne mog¹ byæ wykonane od góry, ogranicznik krañcowy
przy otwieraniu w standardzie.
Metalowa nakrêtka na œrubê poci¹gow¹ z br¹zu to trwa³oœæ
i niezawodnoœæ.
Wbudowany kondensator.
Wygodny mechanizm odblokowania awaryjnego w przypadku
braku zasilania.

cena netto
1 950,00

cena brutto
2 398,50

zestaw do bram dwuskrzyd³owych: 2 si³owniki samohamowne do bram o d³ugoœci skrzyd³a do 1.8 m i ciê¿arze do 200 kg,
z ogranicznikiem krañcowym przy otwieraniu, centrala steruj¹ca A400, radioodbiornik SMXIS, 2 piloty dwukana³owe SM2

2 050,00

2 521,50

zestaw do bram dwuskrzyd³owych: 2 si³owniki samohamowne do bram o d³ugoœci skrzyd³a do 3.0 m i ciê¿arze do 200 kg,
z ogranicznikiem krañcowym przy otwieraniu, centrala steruj¹ca A400, radioodbiornik SMXI, 1 pilot dwukana³owy FLO2RE
zestaw do bram dwuskrzyd³owych: 2 si³owniki samohamowne do bram o d³ugoœci skrzyd³a do 3.0 m i ciê¿arze do 200 kg,
z ogranicznikiem krañcowym przy otwieraniu, centrala steruj¹ca A400, radioodbiornik SMXIS, 2 piloty dwukana³owe SM2

2 050,00

2 521,50

2 150,00

2 644,50

2 350,00

2 890,50

2 450,00

3 013,50

Kod
WINGO
ERA FLOR

zestaw do bram dwuskrzyd³owych: 2 si³owniki samohamowne do bram o d³ugoœci skrzyd³a do 1.8 m i ciê¿arze do 200 kg,
z ogranicznikiem krañcowym przy otwieraniu, centrala steruj¹ca A400, radioodbiornik SMXI, 1 pilot dwukana³owy FLO2RE

WINGO
SMILO
WINGO-L
ERA FLOR
WINGO-L
SMILO
WINGO5000
ERA FLOR
WINGO5000
SMILO

zestaw do bram dwuskrzyd³owych: 2 si³owniki samohamowne do bram o d³ugoœci skrzyd³a do 3.5 m i ciê¿arze do 200 kg, z ogranicznikiem
krañcowym przy otwieraniu, centrala steruj¹ca A60, radioodbiornik SMXI, 1 pilot dwukana³owy FLO2RE
zestaw do bram dwuskrzyd³owych: 2 si³owniki samohamowne do bram o d³ugoœci skrzyd³a do 3.5 m i ciê¿arze do 200 kg, z ogranicznikiem
krañcowym przy otwieraniu, centrala steruj¹ca A60, radioodbiornik SMXIS, 2 piloty dwukana³owe SM2

Parametry
Zasilanie
Moc pobierana
Natê¿enie pr¹du
Kondensator wbudowany
Stopieñ zabezpieczenia
Zabezpieczenie termiczne
Skok
Si³a uci¹gu
Prêdkoœæ liniowa
Temperatura pracy
Intensywnoœæ pracy
Ciê¿ar
44|

(V)
(W)
(A)
(uF)
(IP)
(°C)
(mm)
(N)
(m/s)
(°C min./max.)
(%)
(kg)

WINGO
230
120
0.5
5
44
140
320
1500
0.016
-20 do +50
30
5
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WINGO-L
230
120
0.5
5
44
140
325
1700
0.013
-20 do +50
30
6

WINGO5000
230
130
0.5
5
44
140
470
1700
0.013
-20 do +50
30
6

AKCESORIA

PLA13
ograniczniki krañcowe mechaniczne
przy otwieraniu i zamykaniu (4 szt.)

BF
fotokomórka (para) zasiêg 15-30m

F210
fotokomórki nastawne z k¹tem
210°, zasiêg 15 m

MOF
fotokomórki (nadajnik+odbiornik)
zasiêg 15-30 m

MLT
lampa sygnalizacyjna 230V
z wbudowan¹ anten¹ 433.92 MHz

60,00
73,80 brutto

160,00
196,80 brutto

250,00
307,50 brutto

160,00
196,80 brutto

115,00
141,45 brutto

PARAMETRY SKRZYD£A BRAMY
500
400

350,00
430,50 brutto

max. ciê¿ar skrzyd³a (kg)

FT210
fotokomórki (para-bez baterii),
nastawne z k¹tem 210°,
zasiêg 15 m

max. ciê¿ar skrzyd³a (kg)

[400]

[200]

Wingo

Wingo - L

[1,0]

[1,8]

300
200
Wing5000
100
1

[3,0]

1,5

2

2,5

3

3,5

max. d³ugoœæ skrzyd³a (m)

max. d³ugoœæ skrzyd³a (m)

POZOSTA£E AKCESORIA STR. 94-105
WYMIARY

SCHEMAT INSTALACJI

WINGO
770 mm

[legenda]

98
95

[3 x 1.5 mm2] zasilanie
[4 x 0.5 mm22] linia foto (RX)
[2 x 0.5 mm2] linia foto (TX)
[4 x 0.5 mm ]2zamek, przycisk
[2 x 0.75 mm ] lampa 230V
[Rg58] antena
[4x1.5 mm2] zasilanie si³owników

320

55

WINGO5000
920 mm

95

98

470

55

PRZYK£ADOWE ZESTAWY DO U¯YTKU PRZYDOMOWEGO
WINGO ERA FLOR
2 si³owniki do bram o d³ugoœci do 1.8 m

FLO2RE
1 pilot dwukana³owy
433.92 MHz

A400
1 centrala steruj¹ca

SMXI
radioodbiornik wewnêtrzny,
4-kana³owy 433.92 MHz

WINGO SMILO
2 si³owniki do bram o d³ugoœci do 1.8 m

SM2
2 piloty dwukana³owe
433.92 MHz

A400
1 centrala steruj¹ca

SMXIS
radioodbiornik wewnêtrzny,
4-kana³owy 433.92 MHz

AUTOMATYKA DO BRAM SKRZYD£OWYCH
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TOONA
SOLEMYO

OPERA

BLUEBUS

WYGODNY DOSTÊP DO Z£¥CZY
ELEKTRYCZNYCH SI£OWNIKA
24V

230V

UCHWYT ODBLOKOWUJ¥CY
Z ALUMINIUM ODLEWANEGO
CIŒNIENIOWO

Si³owniki elektromechaniczne do bram
skrzyd³owych o d³ugoœci skrzyd³a do 3.0 m,
do 5.0 m oraz do 7.0 m.
Szeroka oferta: wersja 230V do u¿ytku przydomowego oraz
wersja 24V przeznaczona do pracy intensywnej.
Nowe modele trzeciej generacji: jakoœæ i trwa³oœæ, bardziej
odporne na czynniki atmosferyczne, dziêki obudowie sk³adaj¹cej
siê z dwóch solidnych pokryw aluminiowych pokrytych lakierem
poliestrowym. Ruchome komponenty wewnêtrzne s¹ wykonane
ze stali, lekkich stopów i techno-polimerów.
Centrala MC824H:
• do dwóch si³owników 24V z enkoderem
• technologia BLUEBUS
• inteligentna: si³owniki w czasie programowania automatycznie
zapamiêtuj¹ po³o¿enia krañcowe bramy (autoprogramowanie),
diody LED sygnalizuj¹ w³¹czone funkcje
• zaawansowana: tylko trzy przyciski programowania, regulacja
trybu pracy czasu otwierania, itp.
• wygodna: funkcja czêœciowego otwarcia bramy (funkcja furtki)
• zawsze pracuje: dziêki akumulatorowi PS324 (opcja), si³owniki
otworz¹ i zamkn¹ bramê, nawet w przypadku braku zasilania
• z³¹cze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS
• jest kompatybilna z systemem OPERA (str. 14-15) i SOLEMYO (str. 98).

Niezawodnoœæ i cicha praca: dziêki nowemu, opatentowanemu
rozmieszczeniu urz¹dzeñ wewnêtrznych.
Dostêpne tak¿e w specjalnej wersji, o sile maksymalnej 3200 N,
przeznaczone do bardzo intensywnej pracy i miejsc o du¿ej
intensywnoœci i poziomu wiatru (TO4016P, TO5016P).
Przek³adnia z br¹zu umo¿liwiaj¹ca bezpieczne zamykanie
i trwa³oœæ u¿ytkowania.
Pe³na kompatybilnoœæ monta¿owa w przypadku zamiany
si³owników MOBY na TOONA i na odwrót.
Zalecane centrale sterujace:
• do si³owników 230V - Mindy A60 (str. 74)
• do si³owników 24V - Mindy MC824H (str. 74)

funkcje central strona 72/73

cena netto
850,00

cena brutto
1 045,50

900,00

1 107,00

samohamowny si³ownik, silnik 230 V, do skrzyd³a do 5.0 m, wy³. krañcowy przy otwieraniu

1 150,00

1 414,50

samohamowny si³ownik, silnik 230 V, do skrzyd³a do 5.0 m, wy³. krañcowy przy otwieraniu i zamykaniu

1 200,00

1 476,00

850,00

1 045,50

samohamowny si³ownik, silnik 230 V, do skrzyd³a do 5.0 m, 3200 N, wy³. krañcowy przy otwieraniu i zamykaniu

1 150,00

1 414,50

TO4024

samohamowny si³ownik, silnik 2 4V, do skrzyd³a do 3.0 m, enkoder, do pracy intensywnej

1 125,00

1 383,75

TO5024

samohamowny si³ownik, silnik 24 V, do skrzyd³a do 5.0 m, enkoder, do pracy intensywnej

1 325,00

1 629,75

TO5024I*

samohamowny si³ownik, silnik 24 V, do skrzyd³a do 5.0 m, enkoder, do nietypowych bardzo ciê¿kich bram

1 500,00

1 845,00

1 600,00

1 968,00

Kod
TO4005

samohamowny si³ownik, silnik 230 V, do skrzyd³a do 3.0 m, wy³. krañcowy przy otwieraniu

TO4006

samohamowny si³ownik, silnik 230 V, do skrzyd³a do 3.0 m, wy³. krañcowy przy otwieraniu i zamykaniu

TO5015
TO5016

TO4016P

samohamowny si³ownik, silnik 230 V, do skrzyd³a do 3.0 m, 3200 N, wy³. krañcowy przy otwieraniu i zamykaniu

TO5016P

A
NOWNA
CE

samohamowny si³ownik, silnik 24 V, do skrzyd³a do 7.0 m, enkoder, do pracy intensywnej
TO7024
* na specjalne zamówienie
Parametry
(V)
Zasilanie silnika
(A)
Max. pobór pr¹du
(W)
Moc pobierana
(uF)
Wbudowany kondensator
(IP)
Stopieñ zabezpieczenia
(m/s)
Prêdkoœæ
(mm)
Skok
(N)
Max. si³a
Temperatura pracy
(0C min/max)
Klasa izolacji
Intensywnoœæ pracy
(cykle/h)
Ciê¿ar
(kg)
46|

TO4005/TO4006
230
1,5
340
7
44
0,016
385/350
1800
-20 ÷ +50
F
58
6
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TO5015/TO5016
230
1,5
340
7
44
0,013
540/505
1800
-20 ÷ +50
F
54
7

TO4024/TO5024
24
5
120
44
0,016
385/540
1800
-20 ÷ +50
A
95
6/7

TO5024I/TO7024
24
5
120
44
0,013
540/584
2200/2700
-20 ÷ +50
F
41
8/15

TO4016P/TO5016P
230
1.7
385
12
44
0,013
350/505
3200
-20 ÷ +50
F
46
6/7

AKCESORIA

PLA10
zamek elektromagnetyczny pionowy

PLA11
zamek elektromagnetyczny poziomy

PS324
akumulator 24V 2.2 Ah z wbudowan¹
kart¹ ³adowania do centrali MC824H

BF
fotokomórka (para) zasiêg 15-30m

LUCY
lampa sygnalizacyjna 230V

350,00
430,50 brutto

350,00
430,50 brutto

360,00
442,80 brutto

160,00
196,80 brutto

100,00
123,00 brutto

PARAMETRY SKRZYD£A BRAMY
1700

FT210B
fotokomórki (para-bez baterii)
BLUEBUS, nastawne z k¹tem 210°,
zasiêg 15 m

MOFB
fotokomórki (para) BLUEBUS
zasiêg 15-30 m

350,00
430,50 brutto

190,00
233,70 brutto

LUCYB
lampa sygnalizacyjna BLUEBUS 12V
z wbudowan¹ anten¹ 433.92 MHz
100,00
123,00 brutto

max. ciê¿ar skrzyd³a (kg)

1500
1300

1100
900
700

3

4

5

6

7

max. d³ugoœæ skrzyd³a (m)

POZOSTA£E AKCESORIA STR. 94-105
WYMIARY

SCHEMAT INSTALACJI

TOONA 4

820 mm

115

350 ÷ 385

TOONA 5

965 mm

115
105

[3 x 1.5 mm2] zasilanie Toona 230V
[4 x 0.5 mm22] linia foto (RX)
[2 x 0.5 mm2] linia foto (TX)
[4 x 0.5 mm ]2zamek, przycisk
[2 x 0.75 mm ] lampa 230V
[Rg58] antena
[5 x 1.5 mm2] zasilanie si³owników
lub 4 x 1.5 mm2

105

[legenda]

505÷ 540
1200 mm

128
150

TOONA 7

584

PRZYK£ADOWE ZESTAWY DO U¯YTKU PRZYDOMOWEGO
TOONA4005
ERA FLOR

zestaw do bram dwuskrzyd³owych: 2 si³owniki samohamowne TO4005 z wy³¹cznikiem krañcowym przy otwieraniu do bram o d³ugoœci skrzyd³a do 3.0 m,
centrala steruj¹ca A60, radioodbiornik SMXI, 1 pilot dwukana³owy FLO2RE, fotokomórki BF

TOONA4005
SMILO

zestaw do bram dwuskrzyd³owych: 2 si³owniki samohamowne TO4005 z wy³¹cznikiem krañcowym przy otwieraniu do bram o d³ugoœci skrzyd³a do 3.0 m,
centrala steruj¹ca A60, radioodbiornik SMXIS, 2 piloty dwukana³owe SM2, fotokomórki BF

cena netto
2 690,00

cena brutto
3 308,70

2 710,00

3 333,30

cena netto
3 570,00

cena brutto
4 391,10

3 590,00

4 415,70

PRZYK£ADOWE ZESTAWY DO PRACY INTENSYWNEJ
TOONA4024
ERA FLOR

zestaw do bram dwuskrzyd³owych: 2 si³owniki samohamowne TO4024 24V, do bram o d³ugoœci skrzyd³a do 3.0 m, centrala steruj¹ca BLUEBUS MC824H,
radioodbiornik SMXI,1 pilot dwukana³owy FLO2RE, fotokomórki MOFB, do pracy intensywnej

TOONA4024
SMILO

zestaw do bram dwuskrzyd³owych: 2 si³owniki samohamowne TO4024 24V, do bram o d³ugoœci skrzyd³a do 3.0 m, centrala steruj¹ca BLUEBUS MC824H,
radioodbiornik SMXIS, 2 piloty dwukana³owe SM2, fotokomórki MOFB, do pracy intensywnej
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WALKY
SOLEMYO

OPERA

BLUEBUS

24V

Si³owniki elektromechaniczne do bram skrzyd³owych
lub furtek o d³ugoœci skrzyd³a do 1.8 m i ciê¿arze
do 100 kg.
Technologia BLUEBUS.
Walky jest kompatybilny z systemem OPERA (str. 14-15)
i SOLEMYO (str. 98).
Zalecany do bram drewnianych lub z PVC.
Zwarta konstrukcja: idealny do furtek nawet na ma³ych s³upkach
(szer. 10 cm). £agodny i precyzyjny ruch pozwala równie¿
na automatyzacjê bramy o delikatnej konstrukcji.
BLUEBUS: system umo¿liwia pod³¹czenie urz¹dzeñ peryferyjnych
za pomoc¹ przewodu 2-¿y³owego, diody LED sygnalizuj¹ w³¹czone
funkcje.

Bezpieczny: sta³a kontrola pod³¹czonych urz¹dzeñ, lampa
sygnalizuje niesprawne dzia³anie systemu - iloœci¹ migniêæ okreœla
typ b³êdu (autodiagnoza), amperometryczny system wykrywania
przeszkody, ³agodny start przy otwieraniu i zwolnienie przy
zamykaniu.

Mo¿liwoœæ monta¿u w bardzo w¹skim naro¿niku
(min. 80 mm).

Modularna centrala steruj¹ca WLA1
• 4 prêdkoœci
• automatyczne zamykanie z opóŸnieniem
• funkcja czêœciowego otwarcia
• regulacja czasu pauzy
• regulowany poziom czu³oœci
• automatyczne rozpoznanie urz¹dzeñ bezpieczeñstwa typu
NO/NC/8.2 KOhm
• mo¿liwoœæ ustawienia parametrów funkcji za pomoc¹ O-View

Zawsze pracuje: dziêki akumulatorowi PS424 (opcja), si³owniki
otworz¹ i zamkn¹ bramê, nawet w przypadku braku zasilania.

Z³¹cze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS.
Fotokomórki typu BLUEBUS.

Inteligentny: si³ownik w czasie programowania automatycznie
zapamiêtuje po³o¿enia krañcowe bramy (autoprogramowanie).

funkcje central strona 72/73

Szybki: si³ownik potrzebuje tylko 7 sekund, aby otworzyæ lub
zamkn¹æ bramê (w idealnych warunkach instalacji).
Wygodny w monta¿u: wspornik si³ownika mo¿na obracaæ dla
³atwiejszej instalacji, nawet na mniej masywnych s³upkach.

Kod
WALKY1024
ERA ONE

zestaw do furtek: samohamowny si³ownik WL1024C z wbudowan¹ central¹ steruj¹c¹ WLA1 BLUEBUS, silnik 24V, radioodbiornik OXI,
1 pilot dwukana³owy ON2E

cena netto
1 450,00

cena brutto
1 783,50

WALKY2024
ERA FLOR

zestaw do bram: samohamowny si³ownik WL1024C z wbudowan¹ central¹ steruj¹c¹ WLA1 BLUEBUS, silnik 24V, samohamowny si³ownik WL1024, 2 250,00
radioodbiornik OXI, 1 pilot dwukana³owy FLO2RE, fotokomórki MOFB, lampa sygnalizacyjna WLT

2 767,50

Parametry
Zasilanie
Natê¿enie pr¹du
Moc pobierana
Prêdkoœæ obrot.
Moment obrotowy
Intensywnoœæ
Stopieñ ochrony
Temperatura pracy
Wymiary
Ciê¿ar
48|

(V)
(A)
(W)
(obr./min.)
(Nm)
(cykle/dobê)
(IP)
(°C)
(mm)
(kg)

WL1024C
230
0.8
120
1.7 - 2.5
100
50
44
-20 do +50
90x125x358
4.8
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WL1024
24
2.0
50
1.7 - 2.5
100
50
44
-20 do +50
90x125x358
4.3

AKCESORIA

PLA10
zamek elektromagnetyczny pionowy

PLA11
zamek elektromagnetyczny poziomy

PS424
akumulator 12V

WLT
lampa sygnalizacyjna, diodowa,
BLUEBUS 12 V

SOLEMYO (SYKCE)
zestaw zasilania s³onecznego

350,00
430,50 brutto

350,00
430,50 brutto

360,00
442,80 brutto

120,00
147,60 brutto

1 350,00
1 660,50 brutto

PARAMETRY SKRZYD£A BRAMY
180

FT210B
fotokomórki (para-bez baterii)
BLUEBUS, nastawne z k¹tem 210°,
zasiêg 15 m

MOFB
fotokomórki (para) BLUEBUS
zasiêg 15-30 m

350,00
430,50 brutto

190,00
233,70 brutto

LUCYB
lampa sygnalizacyjna BLUEBUS 12V
z wbudowan¹ anten¹ 433.92 MHz
100,00
123,00 brutto

max. ciê¿ar skrzyd³a (kg)

160
140
120
100
80
60

B

A

40
20
0,8

1

1,2

1,5

1,6

1,8

max. d³ugoœæ skrzyd³a (m)

POZOSTA£E AKCESORIA STR. 94-105
WYMIARY

SCHEMAT INSTALACJI

WALKY
135

[legenda]

386 mm

[3 x 1.5 mm2] zasilanie
[2 x 0.5 mm2] linia foto BLUEBUS
[4 x 0.5 mm2] zamek, przycisk
[2 x 0.75 mm2] lampa BLUEBUS
[Rg58] antena
[3 x 1.5 mm2] zasilanie si³ownika

90

122,5

PRZYK£ADOWY ZESTAW DO U¯YTKU PRZYDOMOWEGO
WALKY2024 ERA FLOR
2 si³owniki do bram o d³ugoœci do 1.8 m

FLO2RE
1 pilot dwukana³owy
433.92 MHz

OXI
radioodbiornik wewnêtrzny,
4-kana³owy 433.92 MHz

MOFB
fotokomórki (para) BLUEBUS
zasiêg 15-30 m

WLT
lampa sygnalizacyjna, diodowa
BLUEBUS

AUTOMATYKA DO BRAM SKRZYD£OWYCH

|49

HOPP
SOLEMYO

OPERA

WBUDOWANA CENTRALA
BLUEBUS

BLUEBUS

WYGODNY SYSTEM
ODBLOKOWANIA AWARYJNEGO
Z METALOWYM KLUCZEM

24V

Si³owniki elektromechaniczne z ramieniem ³amanym
do bram skrzyd³owych o d³ugoœci skrzyd³a do 2.4 m
i ciê¿arze do 250 kg. Idealne do pracy intensywnej.
Przeznaczone do monta¿u na szerokich s³upkach, nawet
do 25 cm g³êbokoœci odsadzenia zawiasu.

MOCNY ALUMINIOWY KORPUS

Wyrafinowana elektronika centrali steruj¹cej z technologi¹ BLUEBUS:
• wykrywanie przeszkody i mo¿liwoœæ pod³¹czenia listwy
rezystancyjnej 8.2 KOhm, fototest
• autodiagnostyka usterek
• wejœcie „Stop” samoczynnie uczy siê stanów NO/NC/8.2 KOhm
• zwalnianie przy otwieraniu i zamykaniu
• ³atwe do³¹czenie dodatkowych fotokomórek
• programowany czas pauzy
• zabezpieczenie przed zgnieceniem przeszkody
• mo¿liwoœæ ustawienia parametrów funkcji za pomoc¹ O-View

Dwa si³owniki samohamowne 24V, z precyzyjn¹ regulacj¹
wbudowanych krañcówek otwarcia i zamkniêcia: z wbudowan¹
central¹ (HO7124) lub bez centrali (HO7224).
Mocny: moment obrotowy 250 Nm.
Trwa³e i zwarte: 180 mm szerokoœci, idealne dla murowanego
s³upka. Ma³y, odporny korpus z aluminiow¹ podstaw¹.
Wytrzyma³e, aluminiowe, bezpieczne ramiê.

Wygodny: funkcja czêœciowego otwarcia bramy lub jednego
skrzyd³a w standardzie (funkcja furtki).

£atwy monta¿ bez spawania: dziêki nowemu uchwytowi
mocuj¹cemu, z szybkim systemem zawieszenia si³ownika.

Oszczêdnoœæ energii i zasilanie awaryjne: 3 tryby stand-by
dla ograniczenia poboru energii z sieci, lub zasilanie wy³¹cznie
z akumulatora – przy pod³¹czeniu do zestawu zasilania
s³onecznego Solemyo.

Zaawansowany: tylko trzy przyciski programowania, regulacja
trybu pracy, czasu otwierania, itp., diody LED sygnalizuj¹
w³¹czone funkcje.

Zawsze pracuje: dziêki akumulatorowi PS124 (opcja), si³owniki
otworz¹ i zamkn¹ bramê, nawet w przypadku braku zasilania.

P³ynna praca podczas otwierania i zamykania bramy.
Inteligentny: si³owniki w czasie programowania automatycznie
zapamiêtuj¹ po³o¿enia krañcowe bramy (autoprogramowanie).

Wszystko pod kontrol¹: dziêki zgodnoœci z systemem Opera
centrala oferuje nowe mo¿liwoœci programowania, nadzoru
i diagnostyki automatyki – równie¿ na odleg³oœæ.
Z³¹cze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS.
Fotokomórki typu BLUEBUS.
cena netto
2 450,00

cena brutto
3 013,50

samohamowny si³ownik, silnik 24 V, z ramieniem ³amanym, wbudowana centrala steruj¹ca POA3 BLUEBUS

1 450,00

1 783,50

samohamowny si³ownik, silnik 24 V, z ramieniem ³amanym, bez centrali

1 250,00

1 537,50

Kod
HOPP
ONE

zestaw do bram dwuskrzyd³owych: si³ownik samohamowny HO7124 z wbudowan¹ central¹ steruj¹c¹ POA3 BLUEBUS, si³ownik samohamowny
HO7224, radioodbiornik OXI, 1 pilot dwukana³owy ON2E, fotokomórki MOFB, lampa sygnalizacyjna MLBT z wbudowan¹ anten¹

HO7124
HO7224

500

Parametry
Zasilanie/zasilanie silnika
Natê¿enie pr¹du
Moc pobierana
Stopieñ zabezpieczenia
Moment obrotowy
Prêdkoœæ obrotowa
Temperatura pracy
Intensywnoœæ pracy
Ciê¿ar
50|

(V)
(A)
(W)
(IP)
(Nm)
(obr./min.)
(°C min./max.)
(cykle/h)
(kg)

HO7124
230/24
1.3
280
54
250
1.68
-20 do +50
35
9.0
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HO7224
24
4.0
100
54
250
1.68
-20 do +50
35
6.5

250

170

110

AKCESORIA

PLA10
zamek elektromagnetyczny pionowy

PLA11
zamek elektromagnetyczny poziomy

PS124
akumulator 24V 1.2 Ah
z wbudowan¹ kart¹ ³adowania

KIO
kluczykowe wysprzêglenie
z zewn¹trz za pomoc¹ linki

KA1
linka 6 m do KIO

350,00
430,50 brutto

350,00
430,50 brutto

290,00
356,70 brutto

190,00
233,70 brutto

60,00
73,80 brutto

POZOSTA£E AKCESORIA STR. 94-105
PARAMETRY SKRZYD£A BRAMY

MOFB
fotokomórki (para) BLUEBUS
zasiêg 15-30 m

OVIEW/A
programator, po³¹czenie
za pomoc¹ BUS T4

115,00
141,45 brutto

190,00
233,70 brutto

650,00
799,50 brutto

250

max. ciê¿ar skrzyd³a (kg)

LLB
lampa sygnalizacyjna 12V
z wbudowan¹ anten¹ 433.92 MHz
BLUEBUS

225
200
175

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

2,2

2,4

max. d³ugoœæ skrzyd³a (m)

WYMIARY

SCHEMAT INSTALACJI

HOPP

180 mm

252

163

[3 x 1.5 mm2] zasilanie
[2 x 0.5 mm2] linia foto BLUEBUS
solemyo 2
[4 x 0.5 mm ]2zamek, przycisk
[2 x 0.75 mm ] lampa BLUEBUS
[Rg58] antena
[3 x 1.5 mm2] zasilanie si³owników
O-View

290

[legenda]

PRZYK£ADOWY ZESTAW DO U¯YTKU PRZYDOMOWEGO
HOPP ONE
2 si³owniki do bram o d³ugoœci do 2.4 m

ON2E
1 pilot dwukana³owy
433.92 MHz

OXI
radioodbiornik wewnêtrzny,
4-kana³owy 433.92 MHz

MOFB
fotokomórki (para) BLUEBUS
zasiêg 15-30 m

MLBT
lampa sygnalizacyjna BLUEBUS,
z wbudowan¹ anten¹ 433.92 MHz
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POP
OPERA

WBUDOWANA CENTRALA
STERUJ¥CA

BLUEBUS

24V

Si³owniki elektromechaniczne z ramieniem ³amanym
do bram skrzyd³owych o d³ugoœci skrzyd³a do 2.0 m
i ciê¿arze do 200 kg.
Przeznaczone do monta¿u na szerokich s³upkach, nawet
do 25 cm g³êbokoœci odsadzenia zawiasu.

MOCNE ALUMINIOWE RAMIÊ

Przyjazny: ³atwy mechanizm odblokowania awaryjnego
w przypadku braku zasilania.
Bezpieczny: ³agodny start przy otwieraniu i zwolnienie przy
zamykaniu, amperometryczny system wykrywania przeszkody,
mo¿liwoœæ pod³¹czenia listwy rezystancyjnej 8.2 KOhm, obs³uga
elektrozamka.
Wygodny: funkcja czêœciowego otwarcia bramy lub jednego
skrzyd³a w standardzie (funkcja furtki).

£atwy monta¿ bez spawania, uchwyty przykrêcane do s³upka
i skrzyd³a bramy, bez koniecznoœci spawania.

Zaawansowany: tylko trzy przyciski programowania, regulacja
trybu pracy, czasu otwierania, itp., diody LED sygnalizuj¹
w³¹czone funkcje.

Zgrabny: tylko 167 mm szerokoœci.
Zawsze pracuje: dziêki akumulatorowi PS124 (opcja), si³owniki
otworz¹ i zamkn¹ bramê, nawet w przypadku braku zasilania.

Inteligentny: si³owniki w czasie programowania automatycznie
zapamiêtuj¹ po³o¿enia krañcowe bramy (autoprogramowanie).

P³ynna praca podczas otwierania i zamykania bramy.
Z³¹cze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS.
Fotokomórki typu BF/MOF/FK/F210/FT210/ERA.
Solemyo - POP ERA ONE BLUEBUS.

Silny: moment nominalny 180 Nm, silnik 24V.

funkcje central strona 72/73

Kod
POP ERA FLOR
POP SMILO

zestaw do bram dwuskrzyd³owych: si³ownik samohamowny PP7024 z ramieniem ³amanym, silnik 24V, z wbudowan¹ central¹ steruj¹c¹ POA1,
si³ownik samohamowny PP7224, radioodbiornik OXI, 1 pilot dwukana³owy FLO2RE, fotokomórki BF
zestaw do bram dwuskrzyd³owych: si³ownik samohamowny PP7024 z ramieniem ³amanym, silnik 24V, z wbudowan¹ central¹ steruj¹c¹ POA1,
si³ownik samohamowny PP7224, radioodbiornik OXI, 2 piloty dwukana³owe SM2, fotokomórki BF

cena netto
2 375,00

cena brutto
2 921,25

2 475,00

3 044,25

PP7024

samohamowny si³ownik, silnik 24 V, z ramieniem ³amanym, wbudowana centrala steruj¹ca POA1

1 450,00

1 783,50

PP7224

samohamowny si³ownik, silnik 24 V, z ramieniem ³amanym

1 250,00

1 537,50

Parametry
Zasilanie/zasilanie silnika
Natê¿enie pr¹du
Moc pobierana
Stopieñ zabezpieczenia
Moment obrotowy
Prêdkoœæ obrotowa
Temperatura pracy
Intensywnoœæ pracy
Ciê¿ar
52|

(V)
(A)
(W)
(IP)
(Nm)
(obr./min.)
(°C min./max.)
(%)
(kg)

PP7024
230/24
1.0
300
44
180
1.26-1.68
-20 do +50
30
10.0
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PP7224
24
3.0
75
44
180
1.26-1.68
-20 do +50
30
9.7

AKCESORIA

PLA10
zamek elektromagnetyczny pionowy

PLA11
zamek elektromagnetyczny poziomy

PS124
akumulator 24V 1.2 Ah
z wbudowan¹ kart¹ ³adowania

KIO
kluczykowe wysprzêglenie
z zewn¹trz za pomoc¹ linki

KA1
linka 6 m do KIO

350,00
430,50 brutto

350,00
430,50 brutto

290,00
356,70 brutto

190,00
233,70 brutto

60,00
73,80 brutto

BF
fotokomórki (para)
zasiêg 15-30 m

LUCY24
lampa sygnalizacyjna 24V

ML24
lampa sygnalizacyjna 24V
z wbudowan¹ anten¹ 433.92 MHz

LL24
lampa sygnalizacyjna 24V
z wbudowan¹ anten¹ 433.92 MHz

160,00
196,80 brutto

100,00
123,00 brutto

130,00
159,90 brutto

130,00
159,90 brutto
POZOSTA£E AKCESORIA STR. 94-105
PARAMETRY SKRZYD£A BRAMY

250

max. ciê¿ar skrzyd³a (kg)

SCHEMAT INSTALACJI

200

[legenda]
310

167

[3 x 1.5 mm2] zasilanie PP7024
[4 x 0.5 mm22] linia foto (RX)
[2 x 0.5 mm2] linia foto (TX)
[4 x 0.5 mm ]2zamek, przycisk
[2 x 0.75 mm ] lampa 24V
[Rg58] antena
[3x1.5 mm2] zasilanie PP7224

1

1,5

2

max. d³ugoœæ skrzyd³a (m)

WYMIARY
POP

A
B-nawet do
25 cm

B

PRZYK£ADOWY ZESTAW DO U¯YTKU PRZYDOMOWEGO
POP ERA FLOR
2 si³owniki do bram o d³ugoœci do 2.0 m

FLO2RE
1 pilot dwukana³owy
433.92 MHz

OXI
radioodbiornik wewnêtrzny,
4-kana³owy 433.92 MHz

BF
fotokomórki

AUTOMATYKA DO BRAM SKRZYD£OWYCH
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HYKE
SOLEMYO

OPERA

WBUDOWANA CENTRALA
STERUJ¥CA BLUEBUS

BLUEBUS

24V

Si³owniki elektromechaniczne z ramieniem ³amanym
do bram skrzyd³owych o d³ugoœci skrzyd³a do 3.5 m
i ciê¿arze do 330 kg.

PRAKTYCZNY I WYTRZYMA£Y
SYSTEM WYSPRZÊGLENIA

Przeznaczone do monta¿u na bardzo szerokich s³upkach, nawet
do 40 cm g³êbokoœci odsadzenia zawiasu.
Nowa konstrukcja przeniesienia napêdu: przek³adnia si³ownika
to 3 stopnie prze³o¿enia: na pierwszym przek³adnia
œlimakowa, na drugim para kó³ zêbatych o zêbach prostych,
a na wyjœciu napêdu - przek³adnia satelitarna.
W sumie otrzymujemy ogromny wyjœciowy moment obrotowy
- a¿ 500 Nm w silniku 24V!

Modularna centrala steruj¹ca HKA1
• zabudowana w jednym z si³owników
• technologia BLUEBUS
• autoprogramowanie - si³owniki w czasie programowania
automatycznie zapamiêtuj¹ po³o¿enia krañcowe bramy
• zaawansowana: tylko trzy przyciski programowania, regulacja
trybu pracy, czasu otwierania itp.
• funkcja czêœciowego otwarcia bramy (funkcja furtki)
• zawsze pracuje: dziêki akumulatorowi PS124 (opcja),
si³owniki otworz¹ i zamkn¹ bramê, nawet w przypadku braku zasilania
• rozpoznanie przeszkody
• mo¿liwoœæ ustawienia parametrów funkcji za pomoc¹ O-View
• centrala kompatybilna z systemem OPERA (str. 14-15). i SOLEMYO (str. 98)
• z³¹cze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS
• fotokomórki typu BLUEBUS

Wbudowane mechaniczne krañcówki otwierania i zamykania
z bardzo precyzyjn¹ regulacj¹.
£atwy monta¿ bez spawania, uchwyty przykrêcane do s³upka
i skrzyd³a bramy, bez koniecznoœci spawania.
Elastyczny: ramiê ³amane, sk³adaj¹ce siê z czêœci prostej
i wygiêtej, tym razem ma regulowan¹ d³ugoœæ, co umo¿liwia
(po jego skróceniu) zabudowê si³ownika w ciasnym naro¿niku posesji.
Przyjazny: ³atwy, zautomatyzowany mechanizm odblokowania
awaryjnego w przypadku braku napiêcia, z metalowym kluczem
i wk³adk¹ patentow¹.

Kod
HK7024

samohamowny si³ownik z ramieniem ³amanym, silnik 24 V, z wbudowan¹ central¹ steruj¹c¹ HKA1 BLUEBUS

HK7224

samohamowny si³ownik z ramieniem ³amanym, silnik 24 V

PRZYK£ADOWY ZESTAW DO U¯YTKU PRZYDOMOWEGO
HYKE
zestaw do bram dwuskrzyd³owych: si³ownik samohamowny HK7024 z ramieniem ³amanym, silnik 24V, z wbudowan¹ central¹
ERA FLOR
steruj¹c¹ BLUEBUS, si³ownik samohamowny HK7224, radioodbiornik SMXI, 1 pilot dwukana³owy FLO2RE, fotokomórki MOFB
HYKE
zestaw do bram dwuskrzyd³owych: si³ownik samohamowny HK7024 z ramieniem ³amanym, silnik 24V, z wbudowan¹ central¹
SMILO
steruj¹c¹ BLUEBUS, si³ownik samohamowny HK7224, radioodbiornik SMXIS, 2 piloty dwukana³owe SM2, fotokomórki MOFB

Parametry
Zasilanie/zasilanie silnika
Natê¿enie pr¹du
Moc pobierana
Prêdkoœæ obrot.
Moment obrotowy
Intensywnoœæ
Stopieñ ochrony
Temperatura pracy
Wymiary
Ciê¿ar
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(V)
(A)
(W)
(obr./min.)
(Nm)
(cykle/h)
(IP)
(°C)
(mm)
(kg)

HK7024

HK7224

230/24
1.5
300
2.0 - 2.25
500
40
54
-20 do +50
210x290x320
10.5

24
6.0
140
2.0 - 2.25
500
40
54
-20 do +50
210x290x320
9.5
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cena netto
2 250,00

cena brutto
2 767,50

1 390,00

1 709,70

cena netto
4 060,00

cena brutto
4 993,90

4 080,00

5 018,40

AKCESORIA

PLA10
zamek elektromagnetyczny pionowy

PLA11
zamek elektromagnetyczny poziomy

PS124
akumulator 24V 1.2 Ah
z wbudowan¹ kart¹ ³adowania

KIO
kluczykowe wysprzêglenie
z zewn¹trz za pomoc¹ linki

KA1
linka 6 m do KIO

350,00
430,50 brutto

350,00
430,50 brutto

290,00
356,70 brutto

190,00
233,70 brutto

60,00
73,80 brutto

POZOSTA£E AKCESORIA STR. 94-105
PARAMETRY SKRZYD£A BRAMY
330

MOFB
fotokomórki (para) BLUEBUS
zasiêg 15-30 m

MLBT
lampa sygnalizacyjna BLUEBUS
12V z wbudowan¹ anten¹ 433.92 MHz

1 350,00
1 660,50 brutto

190,00
233,70 brutto

115,00
141,45 brutto

300

max. ciê¿ar skrzyd³a (kg)

SOLEMYO (SYKCE)
zestaw zasilania s³onecznego

250

A
200

B

150

1.8

2

2.5

3.0

3.5

max. d³ugoœæ skrzyd³a (m)

WYMIARY

SCHEMAT INSTALACJI

HYKE

320

210 mm

[legenda]

480

665

290

[3 x 1.5 mm2] zasilanie
[2 x 0.5 mm2] linia foto BLUEBUS
[4 x 0.5 mm2] zamek, przycisk
[2 x 0.75 mm2] lampa BLUEBUS
[Rg58] antena

PRZYK£ADOWY ZESTAW DO U¯YTKU PRZYDOMOWEGO
HYKE ERA FLOR
2 si³owniki do bram o d³ugoœci do 3.5 m

FLO2RE
1 pilot dwukana³owy
433.92 MHz

SMXI
radioodbiornik wewnêtrzny,
4-kana³owy 433.92 MHz

MOFB
fotokomórki

AUTOMATYKA DO BRAM SKRZYD£OWYCH
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HYPPO
230V

£ATWY I ERGONOMICZNY MECHANIZM ODBLOKOWANIA
AWARYJNEGO W PRZYPADKU BRAKU NAPIÊCIA

24V

Si³owniki elektromechaniczne z ramieniem ³amanym
do bram skrzyd³owych o d³ugoœci skrzyd³a do 3.0 m.
Przeznaczone do monta¿u na bardzo szerokich s³upkach,
nawet do 45 cm g³êbokoœci odsadzenia zawiasu (z ramieniem
przed³u¿onym - opcja).
Dwie wersje: wersja do u¿ytku przydomowego (230V) i do pracy
intensywnej (24V*).

MOCNE, D£UGIE £AMANE RAMIÊ UMO¯LIWIA ZASTOSOWANIE
NAWET DO DU¯YCH S£UPKÓW, GDZIE ODLEG£OŒÆ OD ZAWIASU
DO P£ASZCZYZNY S£UPKA (C) WYNOSI DO 35 CM LUB NAWET
DO 45 CM (OPCJA-HYA12)

Szybki i ³atwy monta¿: wy³¹czniki krañcowe na otwieraniu
i zamykaniu (tylko przy wersji 230V).
Mindy A60
• do dwóch si³owników 230V
• wyjmowane wtyczki do pod³¹czeñ
• elektroniczna regulacja si³y
• dwa wejœcia foto z oddzielnymi funkcjami
• obs³uga elektrozamka
• funkcja czêœciowego otwarcia bramy (funkcja furtki)
• niezale¿nie regulowany czas pracy dwóch si³owników
• p³ynne zwolnienie
• regulacja p³ynnego zamykania bramy
• ³agodny start
• fototest - automatyczne sprawdzenie poprawnoœci dzia³ania
fotokomórek przed ka¿dym ruchem bramy
• z³¹cze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS
• fotokomórki typu BF/MOF/FK/F210/FT210/ERA

Kod
HY7005

Zalecane centrale Mindy (str. 74-75):
• A01, A02 do bram 1-skrzyd³owych 230V,
• A60 do bram 2-skrzyd³owych 230V,
• MC824H, A824 do bram 2-skrzyd³owych 24V

samohamowny si³ownik z ramieniem ³amanym, silnik 230 V, do 3.0 m

HY7024*
samohamowny si³ownik z ramieniem ³amanym, silnik 24 V, do 3.0 m, do pracy intensywnej
* na specjalne zamówienie

PRZYK£ADOWY ZESTAW DO U¯YTKU PRZYDOMOWEGO
HYPPO
zestaw do bram dwuskrzyd³owych: 2 si³owniki samohamowne HY7005 do bram o d³ugoœci do 3.0 m, centrala steruj¹ca A60,
ERA FLOR
radioodbiornik SMXI, 1 pilot dwukana³owy FLO2RE, fotokomórki BF
HYPPO
zestaw do bram dwuskrzyd³owych: 2 si³owniki samohamowne HY7005 do bram o d³ugoœci do 3.0 m, centrala steruj¹ca A60,
SMILO
radioodbiornik SMXIS, 2 piloty dwukana³owe SM2, fotokomórki BF

A
Parametry
Zasilanie
Moc pobierana
Natê¿enie pr¹du
Kondensator wbudowany
Stopieñ zabezpieczenia
Moment obrotowy
Prêdkoœæ obrotowa
Temperatura pracy
Intensywnoœæ pracy
Ciê¿ar
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(V)
(W)
(A)
(uF)
(IP)
(Nm)
(obr/min)
(°C min./max.)
(%)
(kg)

HY7005
230
250
1.2
10
44
400
1.7
-20 do +50
30
13

AUTOMATYKA DO BRAM SKRZYD£OWYCH

HY7024
24
120
5.0
44
250
2.0
-20 do +50
80
13

cena netto
1 500,00

cena brutto
1 845,00

1 650,00

2 029,50

cena netto
3 990,00

cena brutto
4 907,70

4 010,00

4 932,30

D

C
standard

A max
C max
D

150
350*
450

* 450 mm przy zastosowaniu
ramienia HYA12

AKCESORIA

PLA10
zamek elektromagnetyczny pionowy

PLA11
zamek elektromagnetyczny poziomy

PS324
akumulator 24V 2.2 Ah z wbudowan¹
kart¹ ³adowania do centrali MC824H

KIO
kluczykowe wysprzêglenie
z zewn¹trz za pomoc¹ linki

KA1
linka 6 m do KIO

350,00
430,50 brutto

350,00
430,50 brutto

360,00
442,80 brutto

190,00
233,70 brutto

60,00
73,80 brutto

POZOSTA£E AKCESORIA STR. 94-105
PARAMETRY SKRZYD£A BRAMY

LUCY
lampa sygnalizacyjna 230V

BF
fotokomórka (para)
zasiêg 15-30m

350,00
430,50 brutto

100,00
123,00 brutto

160,00
196,80 brutto

800

max. ciê¿ar skrzyd³a (kg)

HYA12
wyd³u¿one ramiê, monta¿ nawet
do 45 cm odsadzenia zawiasu

700
600
500

HY7005

400
300

HY7005 / HY7024

200

2

2,5

3

max. d³ugoœæ skrzyd³a (m)

WYMIARY

SCHEMAT INSTALACJI

242

152

HYPPO

242

90

350

350 mm

165

[legenda]

[3 x 1.5 mm2] zasilanie
[4 x 0.5 mm2] linia foto (RX)
[2 x 0.5 mm2] linia foto (TX)
[4 x 0.5 mm2] zamek, przycisk
[2 x 0.75 mm2] lampa 230V
[Rg58] antena
[4x1.5 mm2] zasilanie
si³owników
(lub 5x1,5 mm2)

PRZYK£ADOWY ZESTAW DO U¯YTKU PRZYDOMOWEGO
HYPPO ERA FLOR
2 si³owniki do bram o d³ugoœci do 3.0 m

FLO2RE
1 pilot dwukana³owy
433.92 MHz

SMXI
radioodbiornik wewnêtrzny,
4-kana³owy 433.92 MHz

BF
fotokomórki

A60
1 centrala steruj¹ca

AUTOMATYKA DO BRAM SKRZYD£OWYCH
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X-FAB

M-FAB

L-FAB

BIG-FAB

24 V, do skrzyd³a bramy 2.3 m, podziemny

60-61

XMETRO2024KCE

24 V, do skrzyd³a bramy 2.3 m, BLUEBUS, podziemny

60-61

XMETRO2124KCE

230 V, do skrzyd³a bramy 3.0 m, podziemny

62-63

ME3000

230 V, do skrzyd³a bramy 3.0 m, podziemny, w k¹pieli olejowej

62-63

ME3010

24 V, do skrzyd³a bramy 3.0 m, podziemny, do pracy intensywnej

62-63

ME3024

230 V, do skrzyd³a bramy 4.0 m, podziemny

64-65

BM4000

24 V, do skrzyd³a bramy 4.0 m, podziemny, do pracy intensywnej

64-65

BM4024

24 V, do skrzyd³a bramy 5.0 m, podziemny, do pracy intensywnej

66-67

BM5024

AUTOMATYKA DO BRAM SKRZYD£OWYCH
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X-FAB
OPERA
BLUEBUS

BLUEBUS
24V

HERMETYCZNY, STOPIEÑ ZABEZPIECZENIA IP67

24V

Si³owniki elektromechaniczne do podziemnego
monta¿u, do bram o d³ugoœci skrzyd³a do 2.3 m
i ciê¿arze do 400 kg.
Ultrakompaktowe, z enkoderem magnetycznym, zasilanie 24 V.
Dwie wersje:
• wersja bez enkodera z central¹ MC424L (XMETRO2024)
• wersja z enkoderem z technologi¹ BLUEBUS,
z central¹ MC824H (XMETRO2124)
Sprzedawane w zestawach.
Wytrzyma³y i dyskretny: kompaktowa skrzynia fundamentowa
o wysokoœci tylko 81mm. Stal zabezpieczona kataforetycznie
gwarantuje optymaln¹ odpornoœæ na korozjê, a œcianki o gruboœci
2,5mm zapewniaj¹ konieczn¹ wytrzyma³oœæ. Wszystko to zajmuje
tylko 52mm ponad powierzchniê gruntu.
Wygodna i szybka instalacja: wyjœciowe ramiê napêdowe
si³ownika jest mocowane bezpoœrednio do skrzyd³a bramy.
Mechaniczne ograniczniki krañcowe: prosta regulacja przy
otwarciu i zamkniêciu.
Mo¿liwoœæ otwierania do 180° w standardzie bez dodatkowych
akcesoriów.
Trwa³y i niezawodny: ciœnieniowo odlewany korpus aluminiowy
z IP67, w skrzyni ochronnej, dla lepszego zabezpieczenia
i u³atwienia odprowadzenia wody.

Centrala MC424L (w zestawie XMETRO2024):
• do dwóch si³owników 24V
• inteligentna: si³owniki w czasie programowania automatycznie
zapamiêtuj¹ po³o¿enia krañcowe bramy (autoprogramowanie)
• diody LED sygnalizuj¹ w³¹czone funkcje
• zaawansowana: tylko trzy przyciski programowania, regulacja
trybu pracy czasu otwierania, itp.
• programowalny czas pauzy
• zabezpieczenie przeci¹¿eniowe
• wygodna: funkcja czêœciowego otwarcia bramy (funkcja furtki)
• zawsze pracuje: dziêki akumulatorowi PS124 (opcja), si³owniki
otworz¹ i zamkn¹ bramê, nawet w przypadku braku zasilania
• z³¹cze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS
• fotokomórki typu BF/MOF/FK/F210/FT210/ERA
Centrala MC824H (w zestawie XMETRO2124) funkcje str. 74

Praktyczne wysprzêglenie z obu stron, bezpoœrednio na korpusie
si³ownika, ³atwe w obs³udze za pomoc¹ specjalnego klucza.

Kod
XMETRO 2024
ERA ONE
XMETRO 2124
BLUEBUS

Parametry
Zasilanie
Natê¿enie pr¹du
Moc pobierana
Prêdkoœæ obrot.
Moment obrotowy
Intensywnoœæ
Stopieñ ochrony
Temperatura pracy
Wymiary
Ciê¿ar
60|

zestaw do bram dwuskrzyd³owych: 2 samohamowne si³owniki XME2024, 2 obudowy XMBOX, centrala steruj¹ca MC424L, radioodbiornik OXI,
1 pilot dwukana³owy ON2E, fotokomórki MOF, zamek kluczykowy MOSE, lampa sygnalizacyjna ML24T z wbudowan¹ anten¹
zestaw do bram dwuskrzyd³owych: 2 samohamowne si³owniki XME2124, 2 obudowy XMBOX, centrala steruj¹ca BLUEBUS MC824H,
radioodbiornik OXI, 1 pilot dwukana³owy ON2E, fotokomórki MOFB, zamek kluczykowy MOSE, lampa sygnalizacyjna MLBT z wbudowan¹ anten¹

(V)
(A)
(W)
(obr./min.)
(Nm)
(cykle/h)
(IP)
(°C)
(mm)
(kg)

XME2024/2124
230/24
5
120
1.25
250
60
67
-20 do +50
230x206x88
6
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cena netto
3 850,00

cena brutto
4 735,50

4 150,00

5 104,50

AKCESORIA

PLA10
zamek elektromagnetyczny pionowy

PLA11
zamek elektromagnetyczny poziomy

PS324
akumulator 24V 2.2 Ah z wbudowan¹
kart¹ ³adowania do centrali MC824H

PS124
akumulator 24V 1.2 Ah
z wbudowan¹ kart¹ ³adowania

SOLEMYO (SYKCE)
zestaw zasilania s³onecznego

350,00
430,50 brutto

350,00
430,50 brutto

360,00
442,80 brutto

290,00
356,70 brutto

1 350,00
1 660,50 brutto

POZOSTA£E AKCESORIA STR. 94-105
PARAMETRY SKRZYD£A BRAMY

115,00
141,45 brutto

190,00
233,70 brutto

BF
fotokomórka (para)
zasiêg 15-30m

400

max. ciê¿ar skrzyd³a (kg)

MLBT
MOFB
lampa sygnalizacyjna BLUEBUS
fotokomórka (para) BLUEBUS
12V z wbudowan¹ anten¹ 433.92 MHz zasiêg 15-30m

160,00
196,80 brutto

300
200

1.5

2

2.3

max. d³ugoœæ skrzyd³a (m)

WYMIARY

SCHEMAT INSTALACJI

52

X-FAB
X-FAB 2024

81

[legenda]

255

[3 x 1.5 mm2] zasilanie
[4 x 0.5 mm2] linia foto (RX)
[2 x 0.5 mm2] linia foto (TX)
[4 x 0.5 mm2] zamek, przycisk
[2 x 0.75 mm2] lampa 24V
[Rg58] antena
[4x1.5 mm2] zasilanie si³owników

320 mm

PRZYK£ADOWE ZESTAWY DO U¯YTKU PRZYDOMOWEGO
XMETRO2024
2 si³owniki XME2024
2 obudowy XMBOX

ON2E
1 pilot dwukana³owy
433.92 MHz

MC424L
1 centrala steruj¹ca

OXI
radioodbiornik wewnêtrzny,
4-kana³owy 433.92 MHz

MOF
fotokomórki

MOSE
zamek kluczykowy

ML24T
lampa sygnalizacyjna 24V
z wbudowan¹ anten¹ 433.92 MHz

XMETRO2124 BLUEBUS
2 si³owniki XME2124
2 obudowy XMBOX

ON2E
1 pilot dwukana³owy
433.92 MHz

MC824H
1 centrala steruj¹ca

OXI
radioodbiornik wewnêtrzny,
4-kana³owy 433.92 MHz

MOFB
fotokomórki

MOSE
zamek kluczykowy

MLBT
lampa sygnalizacyjna BLUEBUS
z wbudowan¹ anten¹ 433.92 MHz
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|61

M-FAB
SOLEMYO

OPERA

BLUEBUS

METRO: NAJNOWSZE MODELE WYT£ACZANYCH SKRZYNEK
FUNDAMENTALNYCH, ODPORNE NA KOROZJÊ!

24V

230V

Si³owniki elektromechaniczne do podziemnego
monta¿u, do bram o d³ugoœci skrzyd³a do 3.5 m
i ciê¿arze do 600 kg.
Nowe, jeszcze bardziej masywne i odporne skrzynki
fundamentowe. Ca³kowicie kompatybilne z poprzedni¹
seri¹ Metro.
Dwa rodzaje: si³ownik ME3000, samohamowny z ogranicznikiem
krañcowym przy zamykaniu, si³ownik ME3024 z silnikiem 24V
do pracy intensywnej.
Brak spawania obudów umo¿liwiaj¹cy zwiêkszenie trwa³oœci
i wytrzyma³oœci: nowe wyt³aczane skrzynki jednoczêœciowe,
wykonane ze stali nierdzewnej (MECX), idealne do u¿ytku
w ekstremalnych warunkach oraz w nowym wykoñczeniu
(kataforeza) (MECF), bardzo odporne na korozjê, w obu wystêpuje
ogranicznik mechaniczny otwierania.

HERMETYCZNY, STOPIEÑ ZABEZPIECZENIA IP67
Mindy A60
• do dwóch si³owników 230V
• wyjmowane wtyczki do pod³¹czeñ
• elektroniczna regulacja si³y
• dwa wejœcia foto z oddzielnymi funkcjami
• obs³uga elektrozamka
• funkcja czêœciowego otwarcia bramy (funkcja furtki)
• niezale¿nie regulowany czas pracy dwóch si³owników
• p³ynne zwolnienie
• regulacja p³ynnego zamykania bramy
• ³agodny start
• fototest - automatyczne sprawdzenie poprawnoœci dzia³ania
fotokomórek przed ka¿dym ruchem bramy
• z³¹cze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS
• fotokomórki typu BF/MOF/FK/F210/FT210/ERA

Niezawodny i odporny: silniki s¹ zbudowane z trwa³ych elementów
wewnêtrznych, wykonanych ze stali i stopów br¹zu. Nowy korpus
- odlewane ciœnieniowo aluminium, hermetyczne IP67.
Maksymalna swoboda wyboru: odblokowanie od wewn¹trz
i od zewn¹trz, dwa modele: odblokowanie przy pomocy klucza
lub dŸwigni dowolnie ³¹czonych i ³atwo uruchamianych jedn¹ rêk¹.
£atwy w u¿ytkowaniu: standardowy k¹t otwarcia max. 110°,
opcjonalnie nawet 180° przy zastosowaniu MEA1.
Zalecane centrale Mindy (str. 74-75):
• A01, A02 do bram 1-skrzyd³owych 230V
• A60 do bram 2-skrzyd³owych 230V
• MC824H do bram 2-skrzyd³owych 24V

cena netto
1 130,00

cena brutto
1 389,90

samohamowny si³ownik, podziemny, silnik 24 V, do 3.0 m, do pracy intensywnej, ogranicznik krañcowy przy zamykaniu

1 350,00

1 660,50

samohamowny si³ownik, podziemny, silnik 230 V, do 3.0 m, w k¹pieli olejowej, ogranicznik krañcowy przy zamykaniu

1 500,00

1 845,00

obudowa podziemna do M-FAB, wyt³aczana, zabezpieczenie kataforeza, niezbêdny zamek MEA2/MEA3, ogranicznik krañcowy przy otwieraniu

500,00

615,00

MECX

obudowa podziemna do M-FAB, wyt³aczana, nierdzewna, niezbêdny zamek MEA2/MEA3, ogranicznik krañcowy przy otwieraniu

800,00

984,00

MEA2

mechanizm odblokowania awaryjnego przy pomocy klucza

225,00

276,75

MEA3

mechanizm odblokowania awaryjnego przy pomocy dŸwigni, odporny na zanieczyszczenie

225,00

276,75

Kod
ME3000

samohamowny si³ownik, podziemny, silnik 230 V, do 3.0 m, ogranicznik krañcowy przy zamykaniu

ME3024
ME3010*
MECF

* na specjalne zamówienie

Parametry
Zasilanie
Moc pobierana
Natê¿enie pr¹du
Kondensator wbudowany
Stopieñ zabezpieczenia
Zabezpieczenie termiczne
Moment obrotowy
Prêdkoœæ obrotowa
Temperatura pracy
Intensywnoœæ pracy
Ciê¿ar
62|

(V)
(W)
(A)
(uF)
(IP)
(°C)
(Nm)
(obr/min)
(°C min./max.)
(%)
(kg)

ME3000
230
250
1.2
10
67
140
300
1.14
-20 do +50
30
11
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ME3024
24
120
5.0
67
250
1.40
-20 do +50
80
11

ME3010
230
250
1.2
10
67
140
300
1.14
-20 do +50
40
11

AKCESORIA

PLA10
zamek elektromagnetyczny pionowy

PLA11
zamek elektromagnetyczny poziomy

PS324
akumulator 24V 2.2 Ah z wbudowan¹
kart¹ ³adowania do centrali MC824H

MEA1
akcesoria zwiêkszaj¹ce k¹t
otwarcia do 1800

SOLEMYO (SYKCE)
zestaw zasilania s³onecznego

350,00
430,50 brutto

350,00
430,50 brutto

360,00
442,80 brutto

420,00
516,60 brutto

1 350,00
1 660,50 brutto

MEA2
mechanizm odblokowania
awaryjnego przy pomocy klucza

MEA3
mechanizm odblokowania
awaryjnego przy pomocy dŸwigni
odporny na zanieczyszczenia

BF
fotokomórka (para)
zasiêg 15-30m

MEA5
dŸwignia odblokowuj¹ca
do MEA3 (dodatkowa)

225,00
276,75 brutto

225,00
276,75 brutto

160,00
196,80 brutto

64,00
78,72 brutto

POZOSTA£E AKCESORIA STR. 94-105
SCHEMAT INSTALACJI

max. ciê¿ar skrzyd³a (kg)

PARAMETRY SKRZYD£A BRAMY

600
500
400
300

[legenda]

2,5

[3 x 1.5 mm2] zasilanie
[4 x 0.5 mm2] linia foto (RX)
[2 x 0.5 mm2] linia foto (TX)
[4 x 0.5 mm2] zamek, przycisk
[2 x 0.75 mm2] lampa 230V
[Rg58] antena
[4x1.5 mm2] zasilanie si³owników
(lub 5x1,5 mm2)

3,5

max. d³ugoœæ skrzyd³a (m)

WYMIARY
M-FAB
322

71
60

147,5

47

319

390 mm

PRZYK£ADOWY ZESTAW DO U¯YTKU PRZYDOMOWEGO
M-FAB
ERA FLOR

zestaw do bram dwuskrzyd³owych: 2 si³owniki samohamowne ME3000 do bram o d³ugoœci do 3.0 m, 2 obudowy podziemne MECF z zamkami MEA3,
centrala steruj¹ca A60, radioodbiornik SMXI, 1 pilot dwukana³owy FLO2RE, fotokomórki BF

M-FAB
SMILO

zestaw do bram dwuskrzyd³owych: 2 si³owniki samohamowne ME3000 do bram o d³ugoœci do 3.0 m, 2 obudowy podziemne MECF z zamkami MEA3,
centrala steruj¹ca A60, radioodbiornik SMXIS, 2 piloty dwukana³owe SM2, fotokomórki BF

cena netto
4 700,00

cena brutto
5 781,00

4 720,00

5 805,60
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NOWY SI£OWNIK
- BARDZIEJ TRWA£Y I NIEZAWODNY

L-FAB
SOLEMYO

OPERA

BLUEBUS

24V

230V

Nowy si³ownik podziemny dla stylowych i dyskretnych
instalacji. Mocny i wytrzyma³y, idealny do bardzo
du¿ych bram, o d³ugoœci skrzyd³a nawet do 4.0 m
i ciê¿arze do 650 kg.

USZCZELNIONY, KLASA OCHRONY IP67

Samohamowny si³ownik, zasilanie 24V, z enkoderem magnetycznym
i ogranicznikiem krañcowym przy otwieraniu.
Skrzynka fundamentowa spawana, z mechanicznym
ogranicznikiem krañcowym przy otwieraniu:
• ze stali nierdzewnej (BMBOXI), idealna w ekstremalnych
warunkach
• z pokryciem kataforetycznym (BMBOX4), wysoce odporna
na korozjê.

Centrala MC824H:
• do dwóch si³owników 24V z enkoderami
• technologia BLUEBUS
• inteligentna: si³owniki w czasie programowania automatycznie
zapamiêtuj¹ po³o¿enia krañcowe bramy (autoprogramowanie),
diody LED sygnalizuj¹ w³¹czone funkcje
• zaawansowana: tylko trzy przyciski programowania, regulacja
trybu pracy czasu otwierania, itp.
• wygodna: funkcja czêœciowego
otwarcia bramy (funkcja furtki)
• zawsze pracuje: dziêki akumulatorowi PS324 (opcja), si³owniki
otworz¹ i zamkn¹ bramê, nawet w przypadku braku zasilania
• centrala kompatybilna z systemem OPERA (str. 14-15)
i SOLEMYO (str. 98)
• z³¹cze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS
• fotokomórki typu BLUEBUS

Maksymalna swoboda wyboru: odblokowanie od wewn¹trz
i od zewn¹trz, dwa modele: odblokowanie przy pomocy klucza
lub dŸwigni dowolnie ³¹czonych i ³atwo uruchamianych jedn¹ rêk¹.
£atwy w u¿ytkowaniu: standardowy k¹t otwarcia max. 110°,
opcjonalnie nawet 180° przy zastosowaniu MEA1.
Zalecane centrale Mindy (str. 74-75):
• A01, A02 do bram 1-skrzyd³owych 230V
• A60 do bram 2-skrzyd³owych 230V
• MC824H do bram 2-skrzyd³owych 24V

Kod
BM4000

samohamowny si³ownik, podziemny, silnik 230 V, do 4.0 m, ogranicznik krañcowy przy zamykaniu

BM4024

samohamowny si³ownik, podziemny, silnik 24 V, do 4.0 m, do pracy intensywnej, ogranicznik krañcowy przy zamykaniu

BMBOX4

obudowa podziemna do L-FAB, wyt³aczana, zabezpieczenie kataforeza, niezbêdny zamek MEA2/MEA3, ogranicznik krañcowy przy otwieraniu

BMBOX4I*

obudowa podziemna do L-FAB, wyt³aczana, nierdzewna, niezbêdny zamek MEA2/MEA3, ogranicznik krañcowy przy otwieraniu

MEA2

mechanizm odblokowania awaryjnego przy pomocy klucza

MEA3
mechanizm odblokowania awaryjnego przy pomocy dŸwigni
* na specjalne zamówienie

PRZYK£ADOWY ZESTAW DO U¯YTKU PRZYDOMOWEGO
L-FAB
zestaw do bram dwuskrzyd³owych: 2 si³owniki samohamowne BM4000 do bram o d³ugoœci do 4.0 m, 2 obudowy podziemne BMBOX4
ERA FLOR
z zamkami MEA3, centrala steruj¹ca A60, radioodbiornik SMXI, 1 pilot dwukana³owy FLO2RE, fotokomórki BF
L-FAB
zestaw do bram dwuskrzyd³owych: 2 si³owniki samohamowne BM4000 do bram o d³ugoœci do 4.0 m, 2 obudowy podziemne BMBOX4
SMILO
z zamkami MEA3, centrala steruj¹ca A60, radioodbiornik SMXIS, 2 piloty dwukana³owe SM2, fotokomórki BF

Parametry
Zasilanie
Natê¿enie pr¹du
Moc pobierana
Prêdkoœæ obrot.
Moment obrotowy
Intensywnoœæ
Stopieñ ochrony
Temperatura pracy
Wymiary
Ciê¿ar
64|

(V)
(A)
(W)
(obr./min.)
(Nm)
(cykle/h)
(IP)
(°C)
(mm)
(kg)

BM4000
230
1.5
340
0.8
500
20
67
-20 do +50
400x325x150h
14.3
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BM4024
24
5
120
1
300
60
67
-20 do +50
400x325x150h
12.5

cena netto
1 350,00

cena brutto
1 660,50

1 550,00

1 906,50

625,00

768,75

1 450,00

1783,50

225,00

276,75

225,00

276,75

cena netto
5 390,00

cena brutto
6 629,70

5 410,00

6 654,30

AKCESORIA

PLA10
zamek elektromagnetyczny pionowy

PLA11
zamek elektromagnetyczny poziomy

MEA5
dŸwignia odblokowuj¹ca
do MEA3 (dodatkowa)

BMA1
akcesoria zwiêkszaj¹ce k¹t
otwarcia do 1800

SOLEMYO (SYKCE)
zestaw zasilania s³onecznego

350,00
430,50 brutto

350,00
430,50 brutto

64,00
78,72 brutto

425,00
522,75 brutto

1 350,00
1 660,50 brutto

MEA2
mechanizm odblokowania
awaryjnego przy pomocy klucza

MEA3
mechanizm odblokowania
awaryjnego przy pomocy dŸwigni
odporny na zanieczyszczenia

MOFB
fotokomórka (para)
zasiêg 15-30m

BF
fotokomórka (para)
zasiêg 15-30m

LUCY
lampa sygnalizacyjna 230V

225,00
276,75 brutto

225,00
276,75 brutto

190,00
233,70 brutto

160,00
196,80 brutto

100,00
123,00 brutto

POZOSTA£E AKCESORIA STR. 94-105
SCHEMAT INSTALACJI

PARAMETRY SKRZYD£A BRAMY

[3 x 1.5 mm2] zasilanie
[2 x 0.5 mm2] linia foto BLUEBUS
solemyo
[4 x 0.5 mm2] zamek, przycisk
[2 x 0.75 mm2] lampa BLUEBUS
[Rg58] antena
[4x1.5 mm2] zasilanie si³owników
O-View

max. ciê¿ar skrzyd³a (kg)

650

[legenda]

500
300

1

2

3

4

max. d³ugoœæ skrzyd³a (m)

WYMIARY
L-FAB

8

152

48

400

60

325 mm

PRZYK£ADOWY ZESTAW DO U¯YTKU PRZYDOMOWEGO
L-FAB ERA FLOR
2 si³owniki do bram o d³ugoœci do 4.0 m

FLO2RE
1 pilot dwukana³owy
433.92 MHz

SMXI
radioodbiornik wewnêtrzny,
4-kana³owy 433.92 MHz

BF
fotokomórki

A60
1 centrala steruj¹ca

AUTOMATYKA DO BRAM SKRZYD£OWYCH
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BIG-FAB
SOLEMYO

OPERA

BLUEBUS

NOWY SI£OWNIK
- BARDZIEJ TRWA£Y I NIEZAWODNY

24V

Nowy si³ownik podziemny dla stylowych i dyskretnych
instalacji. Mocny i wytrzyma³y, idealny do bardzo
du¿ych bram, o d³ugoœci skrzyd³a nawet do 5.0 m
i ciê¿arze do 900 kg.

USZCZELNIONY, KLASA OCHRONY IP67

Samohamowny si³ownik, zasilanie 24V, z enkoderem magnetycznym
i ogranicznikiem krañcowym przy otwieraniu.
Skrzynka fundamentowa spawana, z mechanicznym
ogranicznikiem krañcowym przy otwieraniu:
• ze stali nierdzewnej (BMBOXI), idealna w ekstremalnych
warunkach
• z pokryciem kataforetycznym (BMBOX), wysoce odporna
na korozjê.
Maksymalna swoboda wyboru: odblokowanie od wewn¹trz
i od zewn¹trz, dwa modele: odblokowanie przy pomocy klucza
lub dŸwigni dowolnie ³¹czonych i ³atwo uruchamianych jedn¹ rêk¹.
£atwy w u¿ytkowaniu: standardowy k¹t otwarcia max. 110°,
opcjonalnie nawet 180° przy zastosowaniu BMA1.

Centrala MC824H:
• do dwóch si³owników 24V
• technologia BLUEBUS
• inteligentna: si³owniki w czasie programowania automatycznie
zapamiêtuj¹ po³o¿enia krañcowe bramy (autoprogramowanie),
diody LED sygnalizuj¹ w³¹czone funkcje
• zaawansowana: tylko trzy przyciski programowania, regulacja
trybu pracy czasu otwierania, itp.
• wygodna: funkcja czêœciowego
otwarcia bramy (funkcja furtki)
• zawsze pracuje: dziêki akumulatorowi PS324 (opcja), si³owniki
otworz¹ i zamkn¹ bramê, nawet w przypadku braku zasilania
• centrala kompatybilna z systemem OPERA (str. 14-15)
i SOLEMYO (str. 98)
• z³¹cze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS
• fotokomórki typu BLUEBUS
funkcje central strona 72/73

Kod
BM5024

samohamowny si³ownik, podziemny, silnik 24V, do 5.0 m, do pracy intensywnej, ogranicznik krañcowy przy zamykaniu

BMBOX

obudowa podziemna do BIG-FAB, wyt³aczana, zabezpieczenie kataforeza, niezbêdny zamek MEA2/MEA3, ogranicznik krañcowy przy otwieraniu

BMBOXI*

obudowa podziemna do BIG-FAB, wyt³aczana, nierdzewna, niezbêdny zamek MEA2/MEA3, ogranicznik krañcowy przy otwieraniu

MEA2

mechanizm odblokowania awaryjnego przy pomocy klucza

MEA3
mechanizm odblokowania awaryjnego przy pomocy dŸwigni
* na specjalne zamówienie

PRZYK£ADOWY ZESTAW DO U¯YTKU PRZYDOMOWEGO
BIG FAB
zestaw do bram dwuskrzyd³owych: 2 si³owniki samohamowne BM5024 do bram o d³ugoœci do 5.0 m, 2 obudowy podziemne BMBOX
ERA FLOR
z zamkami MEA3, centrala steruj¹ca MC824H, radioodbiornik SMXI, 1 pilot dwukana³owy FLO2RE, fotokomórki MOFB
BIG FAB
zestaw do bram dwuskrzyd³owych: 2 si³owniki samohamowne BM5024 do bram o d³ugoœci do 5.0 m, 2 obudowy podziemne BMBOX
SMILO
z zamkami MEA3, centrala steruj¹ca MC824H, radioodbiornik SMXIS, 2 piloty dwukana³owe SM2, fotokomórki MOFB

Parametry
Zasilanie
Natê¿enie pr¹du
Moc pobierana
Prêdkoœæ obrot.
Moment obrotowy
Intensywnoœæ
Stopieñ ochrony
Temperatura pracy
Wymiary
Ciê¿ar
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(V)
(A)
(W)
(obr./min.)
(Nm)
(cykle/h)
(IP)
(°C)
(mm)
(kg)

BM5024
24
7
170
0.8
400
45
67
-20 do +50
400x325x150h
12
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cena netto
1 700,00

cena brutto
2 091,00

975,00

1 199,25

1 700,00

2 091,00

225,00

276,75

225,00

276,75

cena netto
7 120,00

cena brutto
8 757,60

7 140,00

8 782,20

AKCESORIA

PLA10
zamek elektromagnetyczny pionowy

PLA11
zamek elektromagnetyczny poziomy

MEA5
dŸwignia odblokowuj¹ca
do MEA3 (dodatkowa)

BMA1
akcesoria zwiêkszaj¹ce k¹t
otwarcia do 1800

SOLEMYO (SYKCE)
zestaw zasilania s³onecznego

350,00
430,50 brutto

350,00
430,50 brutto

64,00
78,72 brutto

425,00
522,75 brutto

1 350,00
1 660,50 brutto

MEA2
mechanizm odblokowania
awaryjnego przy pomocy klucza

MEA3
mechanizm odblokowania
awaryjnego przy pomocy dŸwigni
odporny na zanieczyszczenia

MOFB
fotokomórka (para)
zasiêg 15-30m

LUCYB
lampa sygnalizacyjna BLUEBUS 12V
z wbudowan¹ anten¹ 433.92 MHz

OVIEW/A
programator, po³¹czenie
za pomoc¹ BUS T4

225,00
276,75 brutto

225,00
276,75 brutto

190,00
233,70 brutto

100,00
123,00 brutto

650,00
799,50 brutto

POZOSTA£E AKCESORIA STR. 94-105
SCHEMAT INSTALACJI

PARAMETRY SKRZYD£A BRAMY

[legenda]

max. ciê¿ar skrzyd³a (kg)

900

[3 x 1.5 mm2] zasilanie
[2 x 0.5 mm2] linia foto BLUEBUS
solemyo
[4 x 0.5 mm2] zamek, przycisk
[2 x 0.75 mm2] lampa BLUEBUS
[Rg58] antena
[4x1.5 mm2] zasilanie si³owników
O-View

700
500
300

1

2

3

4

5

max. d³ugoœæ skrzyd³a (m)

WYMIARY
BIG-FAB

8

152

48

400

60

325 mm

PRZYK£ADOWY ZESTAW DO U¯YTKU PRZYDOMOWEGO
BIG FAB ERA FLOR
2 si³owniki do bram o d³ugoœci do 5.0 m

FLO2RE
1 pilot dwukana³owy
433.92 MHz

SMXI
radioodbiornik wewnêtrzny,
4-kana³owy 433.92 MHz

MOFB
fotokomórki

MC824H
1 centrala steruj¹ca

AUTOMATYKA DO BRAM SKRZYD£OWYCH
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24 V technologia BLUEBUS
MOONCLEVER

24 V

MINDY

SYSTEM
TAG

74

MC824H

122

MC424L

230 V, zintegrowany radioodbiornik 433.92 MHz (multikod)

75

A01

230 V, zintegrowany radioodbiornik 433.92 MHz (multikod), tryb automatycznego zamykania

75

A02

230 V, elektryczna regulacja si³y, elektrozamek

74

A6F

230 V, elektryczna regulacja si³y, elektrozamek, furtka, fototest

74

A60

230 V, elektryczna regulacja si³y, elektrozamek, furtka

74

A700F

24 V, wbudowana karta ³adowania akumulatorów

74

A924

24 V

74

A824

230 V/450 W, do silników roletowych, zintegrowany radioodbiornik 433.92 MHz (multikod), IP55

75

TT1N

230 V/450 W, do sterowania oœwietleniem, zintegrowany radioodbiornik 433.92 MHz
(multikod), IP55

75

TT1L

230 V/450 W, do silników roletowych, zintegrowany radioodbiornik 433.92 MHz (multikod), IP20

75

TT2N

230 V/450 W, do sterowania oœwietleniem, zintegrowany radioodbiornik 433.92 MHz
(multikod), IP20
230 V/450 W, do sterowania oœwietleniem, zintegrowany radioodbiornik 433.92 MHz
(multikod), IP20
230 V, nadajnik 4-kana³owy, do zabudowy

75

TT2L

75

TT2D

75

TTX4

SCHEMAT INSTALACJI

FLASH BLUEBUS STOP

KROK PO KROKU

STOP

FOTO BLUEBUS

LAMPA SYGNALIZACYJNA

ZAMYKA

OPEN CLOSE

P.P.

ZAMYKA

P.P.

OTWIERA

KROK PO KROKU

STOP

FOTO BLUEBUS

BAR LIGHT

LAMPA SYGNALIZACYJNA

S.C.A.

ANTENA

S.C.A. FLASH LIGHT BLUEBUSSTOP

OTWIERA

OPEN

OPEN

CLOSE

WEWNÊTRZNE
OŒWIETLENIE

L

MASTER
SLAVE

H

ANTENA

WEWNÊTRZNE OŒWIETLENIE

PÊTLA
INDUKCYJNA 2

P.P.

OTWIERA

KROK PO KROKU

STOP

FOTO BLUEBUS

BLUEBUS STOP

X-BAR/S-BAR (XBA20)

PÊTLA
INDUKCYJNA 1

ELS

ANTENA

FLASH

M-BAR (XBA3)

ELEKTROZAMEK

M

LAMPA SYGNALIZACYJNA

SILNIK

HOPP (POA3)

CENTRALE STERUJ¥CE
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SCHEMATY
CENTRAL
ROAD400 (RBA4)

8

7

ROBO500 (ROA37)

5

6

4

3

2

1

1

2

3

4

5

8

STOP BLUEBUS S.C.A. FLASH

24 Vpp

LAMPA
SYGNALIZACYJNA 230V

ROBUS400/600/1000/RUN1500 (RBA3/C)
RUN1800/RUN2500 (RUA1/2)

9 10 11 12

ROBO1000 (ROA3)

1

3

2

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13

41 42 43 44

„KONTROLKA” STANU BRAMY
(opcja wyjœcia 2 kana³u radia)

„KONTROLKA” STANU BRAMY

CLOSE OPEN

P.P.

LAMPA
SYGNALIZACYJNA 230V

AERIAL

SPIN21/SPIN22 (SNA2)
SPIN40/SN6041 (SNA4)

SPIDO (SPA40)
SPIDER6100 (SPA30)

1

7
8
10

9

AERIAL

5

6

7

8

9 10

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1

ZASILANIE 230Vpp 50/60 Hz

24Vps MAX 500 mA

FOTOTEST 24Vps

ELEKTROBLOKADA RAMIENIA
24Vps MAX 500 mA

CENTRALE STERUJ¥CE

43 44

ANTENA

4

LAMPA SYGNALIZACYJNA
LUCY 24Vps MAX 25W

ZASILANIE 230Vpp 50/60 Hz

70|

3

4

WIL4/WIL6 (WA20)

SIGNO3/SIGNO4/SIGNO6 (SIA20)

2

3

(SPIDO 24Vpp)

St
o
Se p
t

PP

1

2

P.P.

6

5

4

3

2

1

STOP BLUEBUS FLASH

SPIN11 (SNA1/A)

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

41 42 43 44

MC824H/HKA1 (HYKE)

M1

ANTENA

44
43

2 KANA£
RADIOODBIORNIKA

42
41

6

7

8

9

M2

ZASILANIE
230 Vpp 50/60 Hz

10 11 12

A6/A6F/A700F

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2

3

4

5

1

1

M1

FLASH AERIAL

ANTENA

LAMPA SYGNALIZACYJNA

ELEKTROZAMEK

KONTROLKA STANU BRAMY

A824

POP (POA1)
44

ZASILANIE
230 Vpp 50/60 Hz
1

43
42
41

3

2

„KONTROLKA” STANU BRAMY

ELS

ELEKTROZAMEK
12Vpp/25W

STOP BLUEBUS S.C.A.

P.P.

LAMPA SYGNALIZACYJNA
230Vpp 50/60 Hz

CLOSE OPEN

M2

4

5

6

7

8

9

10 11

12 13 14 15

21 22 23 24 25 26 27

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12 13 14 15 16

+

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

M2

- +
TX

TX

RX

RX

LAMPA SYGNALIZACYJNA
24Vps

M1

2

M2
„KONTROLKA” STANU BRAMY

A01

WINGO/WINGO-L (A400)
T2
1

T1

1

2

3

4

5

6

8

7

-

9

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

24 25

13 14

10 11 12

+

M1

KONTROLKA STANU BRAMY

LAMPA SYGNALIZACYJNA
230Vpp max 40 W

ZASILANIE
230 Vpp 50/60 Hz

M1

M2

A60

A02

T2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14

T1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

M1

-

+

1

2

M2

FOTO

24 Vps

„KONTROLKA” STANU BRAMY

N

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

ELEKTROZAMEK
12 VPS/25W

L

ZASILANIE
230 Vpp 50/60 Hz

M2

10 11 12 13

15 16
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A01
A02
A400
A500
A6
A6f
A60
A700F
MC824H
A824
A924
TT1N
TT1L
TT2N
TT2L
72|

M-BAR/L-BAR

WALKY

MC824H

MC424L (WINGO 24V)

X-BAR/S-BAR

SIGNO

WIL

SPIN40/SN6031/SN6041

SPIN 21/22

*PIU

*PIU
*PIU

*1 akumulator B12B x 2 szt. + karta CARICA
*2 akumulator B12B x 2 szt.
*3 akumulator PS124
*4 akumulator PS224
*5 w si³owniku ROBO500
*6 wejœcie programowalne
*7 dwa zegary od 1s do 9 godzin
*8 akumulator PS324
*9 akumulator PS424

zasilanie

napiêcie
akumulatorów

Vac/Hz

Vdc

W/A

maksymalne
obci¹¿enie
wyjœcia 24V
+ fototest
A

230
230
230
400/230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230

24
24
24
-

600/3
600/3
2x300/1.2
1500/4
2x400/2
2x400/2
2x400/2
2x400/2

0.05
0.05
0.15 + 0.1
0.2 + 0.2
0.3
0.3
0.2 + 0.075
0.2 + 0.1

150/7
360/15
400/2
400/2
500VA
1000/500VA

0.5 + 0.3
0.2 + 0.2
-

CENTRALE STERUJ¥CE

SPIN 11

12V

PER karta rozszerzenia funkcji do central z wyjœciem 24V
PIU karta rozszerzenia funkcji do centrali z wyjœciem 230V
* PIU karta rozszerzenia funkcji dotyczy tylko A700F
B tylko w przypadku zaprogramowania danej funkcji spoœród dostêpnych
C tylko w ROBUS 600/1000 i RUN 1800/2500
D poprzez wyjœcie bezprzekaŸnikowe
E tylko w A700F

centrala

SP6100

SPIDO

A500

TH1551/TH2251

RO1000

ROBUS400/600/1000

ROAD400

POP

A924

A824

MC824H

A60

A6F/A700F

A6

A400

TT1L

A02

WEJŒCIA/WYJŒCIA
Wyjœcie si³ownika 1
Wyjœcie si³ownika 2
Wyjœcie lampy sygnalizacyjnej
Zasilanie silników 24V
Zasilanie silników 230V
Wyjœcie ELEKTROZAMKA
Wyjœcie PRZYSSAWKI
FOTOTEST
Wyjœcie SCA sygn. po³. bramy
Wejœcie KROK PO KROKU
Wejœcie OTWIERA
Wejœcie ZAMYKA
Funkcja FURTKI
Wejœcie STOP
Wejœcie lis. rezystancyjnej 8.2 Ohm
Wejœcie BLUEBUS
Wejœcie foto
Wejœcie foto1
Wejœcie foto2
Wejœcie semafora
Sygnalizacja iloœci wyk. cykli

A01

FUNKCJE
CENTRAL

maksymalna moc
wyjœcia/pr¹d

maksymalne
obci¹¿enie
wyjœcia lampy

maksymalne
obci¹¿enie
wyjœcia SCA

V/W

V/W

maksymalne
obci¹¿enie
wyjœcia
elektrozamka
V/W

230/100
230/40
230/40
230/100
230/100
230/40
230/100
12/21
24/25
24/25
-

24/1.5
24/2
24/2
24/2
24/2
24/2
24/4
24/2
24/2
-

PIU
12/25
12/25
12/25
12/15
12/15
12/15
-

czas pracy
sekundy
5-120
5-120
<60
3-120 (210)
2.5-40(80)
2.5-40(80)
2.5-40(80)
2.5-40(80)
4-240
4-240
1s-9h

MC824H

M-BAR/L-BAR

MC424

SIGNO

X-BAR/S-BAR

WIL

SPIN40/SN6031/SN6041

SPIN 21

SPIN 11

SP6100

SPIDO

A500

TH1551/TH2251

ROBP1000/ROBO500

ROBUS400/600/1000

ROAD400

POP

WALKY

E
E
*PIU

A924

A824

MC824H

A60

A6F/A700F

A6

A400

TT1L

A02

FUNKCJE
Dzia³anie rêczne
Dzia³anie pó³-automatyczne
Dzia³anie automatyczne
Wspólnota mieszkaniowa
Wczeœniejsze œwiecenie lampy
Zamkniêcie po przeciêciu linii foto
Dzia³anie FOTO podczas otwierania
£agodny start
£agodne zamykanie
Lampka SCA (programowalne)
FOTOTEST
Obs³uga semaforu
Hamulec

A01

FUNKCJE
CENTRAL

*8

*9

*4

D

REGULACJE
Czas pracy
Czas pauzy
OpóŸnienie otwierania
OpóŸnienie zamykania
Elektroniczna regulacja si³y
Elektromechaniczna regulacja si³y
Czu³oœæ amperometryczna
Regulacja prêdkoœci
AKCESORIA OPCJONALNE
Wejœcie RADIO FLOXIR/FLOXI/BXIK
Wejœcie RADIO SMXI/SMXIS/OXI
Wbudowany odb. FLO
Wbudowany odb. 433.92 MHz (multikod)
Pod³¹czenie akumulatora

*5

*8

czas pauzy

opóŸnienie
otwierania
TRA

opóŸnienie
zamykania
TRC

sekundy

sekundy

sekundy

czas œwiecenia
lampki
grzecznoœciowej
sekundy

5/10/20/40/80
5-200
5-80
5-80
5-80
5-80
5-180
1-1023
1-1023
-

2/4/6/8/10
0/2.5-12
0/2.5-12
0/2.5-12
0/2.5-12

TL1-TL2+TRA1
0/2.5-12
0/2.5-12
0/2.5-12
0/2.5-12

(PIU)
60
60
60
60(PIU)

0-1 (rad)
-

<S
-

o

(PER)
60
-

czas wstêpnego
œwiecenia lampy

regulacja
si³y

regulacja
czu³oœci
amperometrycznej

sekundy

%

czu³oœæ

2/4/6/8/10
5
5
5
5
5
3
5
5
-

0-100
30/45/60/80/100
0-100
30/45/60/80/100

1o-5o
Min-Max
-

-

1o-8o
Min-Max
Min-Max
-

wymiary
mm
118x54x147 h
118x54x147 h
230x180x100 h
280x220x110 h
280x220x110 h
280x220x110 h
280x220x110 h
280x220x110 h
310x232x122 h
280x220x110 h
280x220x110 h
98x26x20 h
98x26x20 h
40x18x32 h
40x18x32 h
CENTRALE STERUJ¥CE
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MINDY
MC824H:
• do dwóch si³owników 24V z enkoderem
• technologia BLUEBUS
• inteligentna: si³owniki w czasie programowania automatycznie
zapamiêtuj¹ po³o¿enia krañcowe bramy (autoprogramowanie)
• zaawansowana: tylko trzy przyciski programowania, regulacja
trybu pracy, czasu otwierania, itp., diody LED sygnalizuj¹ w³¹czone
funkcje
• wygodna: funkcja czêœciowego otwarcia bramy lub jednego
skrzyd³a w standardzie (funkcja furtki)
• zawsze pracuje: dziêki akumulatorowi PS324 (opcja), si³owniki
otworz¹ i zamkn¹ bramê, nawet w przypadku braku zasilania sieciowego
• z³¹cze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS
• centrala kompatybilna z systemem OPERA (str. 14-15) i SOLEMYO (str. 98)
• fotokomórki typu BLUEBUS
Mindy A824:
• do dwóch si³owników 24V z enkoderem
• ³atwe programowanie za pomoc¹ jednego przycisku
• inteligentne sprzêg³o elektroniczne z wy³¹cznikiem przeci¹¿eniowym
• automatyczne programowanie po³o¿eñ krañcowych bramy
• ³agodny start i zwolnienie
• programowany czas pauzy, czêœciowego otwarcia, zwolnienie
podczas otwierania i zamykania bramy
• funkcja czêœciowego otwarcia bramy (funkcja furtki)
• mo¿liwoœæ pracy w przypadku braku zasilania sieciowego - pod³¹czenie
akumulatorów i karty ³adowania CARICA (opcja)
• mo¿liwoœæ pod³¹czenia karty PER dla rozszerzenia funkcji
• z³¹cze radiowe typu FLOXI/FLOXIR/BXIK lub opcjonalnie OX2/SMX2/SMX2R

Mindy A60
• do dwóch si³owników 230V
• wyjmowane wtyczki do pod³¹czeñ
• elektroniczna regulacja si³y
• dwa wejœcia foto z oddzielnymi funkcjami
• obs³uga elektrozamka
• funkcja czêœciowego otwarcia bramy (funkcja furtki)
• niezale¿nie regulowany czas pracy dwóch si³owników
• p³ynne zwolnienie
• regulacja p³ynnego zamykania bramy
• ³agodny start
• z³¹cze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS
Mindy A6F
• do dwóch si³owników 230V
• wyjmowane wtyczki do pod³¹czeñ
• dwa wejœcia foto z ró¿nymi funkcjami
• elektryczna regulacja si³y
• obs³uga elektrozamka
• z³¹cze radiowe typu FLOXI/FLOXIR/BXIK
lub opcjonalnie OX2/SMX2/SMX2R
Mindy A700F
• do dwóch si³owników 230V
• wyjmowane wtyczki do pod³¹czeñ
• dwa wejœcia foto z ró¿nymi funkcjami
• elektryczna regulacja si³y
• obs³uga elektrozamka
• funkcja czêœciowego otwarcia bramy (funkcja furtki)
• karta rozbudowy dodatkowych funkcji do centrali A700F - PIU
• z³¹cze radiowe typu FLOXI/FLOXIR/BXIK lub opcjonalnie
OX2/SMX2/SMX2R

Centrale steruj¹ce s¹ jednym z najwa¿niejszych elementów
systemu automatyki.
Poza doskona³ym wzornictwem posiadaj¹ wiele przydatnych
funkcji, dziêki którym istnieje mo¿liwoœæ dopasowania ich
do w³asnych potrzeb.
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cena netto
600,00

cena brutto
738,00

centrala steruj¹ca, do dwóch si³owników 230V, elektryczna regulacja si³y, elektrozamek

620,00

762,60

centrala steruj¹ca, do dwóch si³owników 230V, elektryczna regulacja si³y, elektrozamek, furtka

720,00

885,60

PIU

karta rozszerzaj¹ca funkcje do centrali A700F

125,00

153,75

MC824H

centrala steruj¹ca, do dwóch si³owników 24V, BLUEBUS, elektrozamek, furtka, fototest

900,00

1 107,00

PS324

akumulator 24V 2.2 Ah z wbudowan¹ kart¹ ³adowania, do centrali MC824H

360,00

442,80

A824

centrala steruj¹ca, do dwóch si³owników 24V

950,00

1 168,50

A924

centrala steruj¹ca, do si³owników SUMO, wbudowana karta ³adowania akumulatorów

850,00

1 045,50

PER

karta rozszerzaj¹ca funkcje do centrali A824

125,00

153,75

CARICA

karta ³adowania akumulatorów B12-B do centrali A824 i centrali WA20 (WIL)

130,00

159,90

B12-B

akumulator 12V 6.0 Ah (potrzebne 2 szt.)

180,00

221,40

Kod
A60

centrala steruj¹ca, do dwóch si³owników 230V, elektroniczna regulacja si³y, elektrozamek, furtka, fototest

A6F
A700F
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MINDY
Mindy A01:
• do jednego si³ownika lub silnika roletowego 230V/600W
• radioodbiornik 433.92 MHz (multikod) zintegrowany z p³yt¹ elektroniki,
z mo¿liwoœci¹ wgrania pilotów FLO/FLOR/ONE/SMILO/NICEWAY/INTI- pierwszy
wgrany pilot okreœla drogæ radiowà, na której bædzie pracowaã radioodbiornik
• wejœcie FOTO
• wejœcie STOP
• wejœcie „krok-po-kroku”
• wejœcie „zamknij” - tylko w A01
• pamiêæ 254 piloty
• programowane wejœcie: „krok-po-kroku” lub „otwórz-stop-otwórz”
• wejœcie foto
• wejœcie dla listwy rezystancyjnej
Mindy A02 - funkcje A01 i dodatkowo:
• tryb automatycznego zamykania
• wyjœcie na lampê sygnalizacyjn¹ 230V
Kod
A01
A02

centrala steruj¹ca, 230V, radioodbiornik 433.92 MHz (multikod) zintegrowany z p³yt¹ elektroniki, z mo¿liwoœci¹ wgrania
pilotów FLO/FLOR/ONE/SMILO/NICEWAY/INTI, IP55
centrala steruj¹ca, 230V, radioodbiornik 433.92 MHz (multikod) zintegrowany z p³yt¹ elektroniki, z mo¿liwoœci¹ wgrania
pilotów FLO/FLOR/ONE/SMILO/NICEWAY/INTI, IP55

MINDY
Miniaturowe centrale steruj¹ce do ³atwej instalacji. Idealne
do napêdów roletowych, oœwietlenia, zraszaczy ogrodowych,
pomp irygacyjnych itp.
Mindy TT1N/TT2N do silników roletowych:
• steruje 1 silnikiem 230V/450W
• radioodbiornik 433.92 MHz (multikod) zintegrowany z p³yt¹ elektroniki,
z mo¿liwoœci¹ wgrania pilotów FLO/FLOR/ONE/SMILO/NICEWAY/INTI- pierwszy
wgrany pilot okreœla drogæ radiowà, na której bædzie pracowaã radioodbiornik
• pamiêæ 30 pilotów, w tym 3 czujniki klimatyczne Volo S-Radio
• 2 mo¿liwoœci programowania centrali:
Tryb I : „góra-stop-dó³”
Tryb II: „krok-po-kroku”, „otwiera”, „zamyka”
• programowany czas pracy 4-240 sekund

cena netto
300,00

cena brutto
369,00

325,00

399,75

cena netto
260,00

cena brutto
319,80

280,00

344,40

280,00

344,40

300,00

369,00

320,00

393,60

320,00

393,60

Mindy TT1L/TT2L do systemów oœwietlenia, pomp
irygacyjnych itp.:
• steruje 1 urz¹dzeniem 230V/450W
• radioodbiornik 433.92 MHz (multikod) zintegrowany z p³yt¹ elektroniki,
z mo¿liwoœci¹ wgrania pilotów FLO/FLOR/ONE/SMILO/NICEWAY/INTI
- pierwszy wgrany pilot okreœla drogæ radiowà, na której bædzie pracowaã
radioodbiornik
• pamiêæ 30 pilotów
• 4 mo¿liwoœci programowania centrali:
“krok-po-kroku”, “manualny”
“Zegar1”, “Zegar2”
• programowany czas pracy “Zegar1”/“Zegar2” od 1 sekundy
do 9 godzin
TTX4 – nadajnik 4-kana³owy, zasilany z sieci 230 V, z kodem
dynamicznie zmiennym FLOR. Mo¿liwoœæ wykorzystania
do przewodowego sterowania zainstalowanych silników
roletowych, lub innych urz¹dzeñ Nice – np. poprzez centralki
alarmowe.

Dodatkowe mo¿liwoœci TT2N/TT2L
• mo¿liwoœæ pod³¹czenia przycisku w trybie „krok-po-kroku”
• mo¿liwoœæ seryjnego dogrywania pilotów
• mo¿liwoœæ blokowania pamiêci radioodbiornika, uniemo¿liwia
dogranie pilotów przez inne osoby
Kod
TT1N
TT1L

TT2N
TT2L
TT2D
TTX4

centrala steruj¹ca, 230V/450W, do silników roletowych, radioodbiornik 433.92 MHz (multikod) zintegrowany z p³yt¹
elektroniki, z mo¿liwoœci¹ wgrania pilotów FLO/FLOR/ONE/SMILO/NICEWAY/INTI, IP55
centrala steruj¹ca, 230V/450W, do sterowania oœwietleniem, radioodbiornik 433.92 MHz (multikod) zintegrowany z p³yt¹
elektroniki, z mo¿liwoœci¹ wgrania pilotów FLO/FLOR/ONE/SMILO/NICEWAY/INTI, IP55
centrala steruj¹ca, 230V/450W, do silników roletowych, radioodbiornik 433.92 MHz (multikod) zintegrowany z p³yt¹ elektroniki,
z mo¿liwoœci¹ wgrania pilotów FLO/FLOR/ONE/SMILO/NICEWAY/INTI, IP20
centrala steruj¹ca, 230V/450W, do sterowania oœwietleniem, radioodbiornik 433.92 MHz (multikod) zintegrowany
z p³yt¹ elektroniki, z mo¿liwoœci¹ wgrania pilotów FLO/FLOR/ONE/SMILO/NICEWAY/INTI, IP20
centrala steruj¹ca, 230V/450W, do sterowania oœwietleniem, radioodbiornik 433.92 MHz (multikod) zintegrowany
z p³yt¹ elektroniki, z mo¿liwoœci¹ wgrania pilotów FLO/FLOR/ONE/SMILO/NICEWAY/INTI, zewnêtrzny prze³¹cznik, IP20
nadajnik do zabudowy podtynkowej w puszce elektrycznej, zasilanie z sieci 230V, 4 - kana³owy

CENTRALE STERUJ¥CE
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550 N

SPIN

SHEL

78-79

SPIN11

do bram gara¿owych o powierzchni do 9 m , do wysokoœci 235 cm, BLUEBUS

80-81

SPIN21

650 N
650 N

do bram gara¿owych o powierzchni do 9 m2, do wysokoœci 235 cm, BLUEBUS, OPERA, SOLEMYO

80-81

SPIN23

2

80-81

SPIN22

2

80-81

SPIN40

2

SN6041+SNA6

do bram gara¿owych o powierzchni do 9 m , do wysokoœci pow. 235 cm, BLUEBUS
do bram gara¿owych o powierzchni do 13 m , do wysokoœci 235 cm, BLUEBUS, OPERA, SOLEMYO

1000 N

do bram gara¿owych o powierzchni do 13 m , do wysokoœci pow. 235 cm, BLUEBUS, OPERA,
SOLEMYO

80-81

650 N

do bram gara¿owych o powierzchni do 9 m2, do wysokoœci 235 cm

82-83

SPIDO

650 N

do bram gara¿owych o powierzchni do 9 m2, do wysokoœci pow. 235 cm

82-83

SPIDO+SPA21

1000 N

do bram gara¿owych o powierzchni do 13 m2, do wysokoœci 235 cm

82-83

SP6100

1000 N

do bram gara¿owych o powierzchni do 13 m2, do wysokoœci pow. 235 cm

82-83

SP6100+SPA21

550 N

do bram gara¿owych o powierzchni do 8 m2, do wysokoœci 220 cm

123

SHEL50

2

550 N

do bram gara¿owych o powierzchni do 8 m , do wysokoœci pow. 220 cm

123

SHEL50+SH1

750 N

do bram gara¿owych o powierzchni do 11 m2, do wysokoœci 220 cm

123

SHEL75

750 N

SOON

2

650 N

1000 N

SPIDER

do bram gara¿owych o powierzchni do 8 m2, do wysokoœci 235 cm

2

123

do bram gara¿owych o powierzchni do 16 m2

84-85

SO2000

do bram przemys³owych o powierzchni bramy od 25 m2 do 35 m2

86-87

SU2000

do bram przemys³owych o powierzchni bramy od 15 m2 do 25 m2

86-87

SU2000V

do bram przemys³owych o powierzchni bramy od 5 m2 do 15 m2

86-87

SU2000VV

do bram przemys³owych o powierzchni bramy od 25 m2 do 35 m2

86-87

SU2010

do bram przemys³owych do 30 m2, 100 Nm, 24 obr./min., elektroniczne
i mechaniczne krañcówki

88-91

SD-100-24

do bram przemys³owych do 40 m2, 140 Nm, 20 obr./min., elektroniczne
i mechaniczne krañcówki

88-91

SD-140-20

do bram gara¿owych o powierzchni do 11 m , do wysokoœci pow. 220 cm

SHEL75+SH1 oferta specjalna

IP44
SUMO
IP54

SD

400 V

AUTOMATYKA DO BRAM GARA¯OWYCH
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SPIN11
24V

Si³ownik elektromechaniczny z napêdem paskowym o sile
uci¹gu 550N, do bram gara¿owych o powierzchni bramy
do 8,0 m2. Szyna: 1 x 3 m, ³atwy monta¿.
Sprzedawany w zestawach.
Praktyczny: wbudowana modu³owa elektronika, tylko trzy przyciski
programowania.
Uniwersalny (multikod): radioodbiornik 433.92 MHz zintegrowany
z p³yt¹ elektroniki, z mo¿liwoœci¹ wgrania pilotów FLO/FLOR/ONE/
SMILO/NICEWAY/INTI. Pierwszy wgrany pilot okreœla drogæ radiowà,
na której bædzie pracowaã radioodbiornik. Pamiêæ 160 pilotów.
Mo¿liwoœæ regulacji: prêdkoœci, mocy silnika, trybu pracy.
Pod³¹czenie lamp BLUEBUS: LUCYB/MLB/MLBT/WLT/LLB.
Inteligentny: si³ownik w czasie programowania automatycznie
zapamiêtuje po³o¿enia krañcowe bramy (autoprogramowanie),
diody LED sygnalizuj¹ w³¹czone funkcje.

Wygodny: funkcja czêœciowego otwarcia bramy w standardzie.
Bezpieczny: sta³a kontrola pod³¹czonych urz¹dzeñ, lampa
sygnalizuje niesprawne dzia³anie systemu - liczb¹ migniêæ
okreœla typ b³êdu (autodiagnoza), amperometryczny system
wykrywania przeszkody, zwolnienie podczas otwierania
i zamykania bramy.
Mo¿liwoœæ pod³¹czenia listwy rezystancyjnej 8.2 KOhm.
Fotokomórki typu BF/MOF/FK/F210/FT210/ERA.
funkcje central strona 72/73

Kod
SPIN11
ERA FLOR

zestaw do bram gara¿owych: si³ownik 550N, do bram o wys. do 235 cm, wbudowana centrala steruj¹ca SNA1, silnik 24V, radioodbiornik
433.92 MHz (multikod) zintegrowany z p³yt¹ elektroniki, z mo¿liwoœci¹ wgrania pilotów FLO/FLOR/ONE/SMILO/NICEWAY/INTI,
1 pilot dwukana³owy FLO2RE, jednoelementowa szyna prowadz¹ca 3 m z paskiem zbrojonym

Parametry
Zasilanie/Zasilanie silnika
Moc pobierana
Stopieñ zabezpieczenia
Prêdkoœæ
Max. pow. bramy uchylnej
Max. pow. bramy sekcyjnej
Si³a uci¹gu
Temperatura pracy
Intensywnoœæ pracy
Wymiary
Ciê¿ar
Wysokoœæ szyny
78|

(V)
(W)
(IP)
(m/min)
(m2)
(m2)
(N)
o
( C min/max)
(Cykle/dzieñ)
(mm)
(kg)
(mm)

SPIN11
230/24
200
40
4.8 - 8.4
8.0
8.0
550
-20 do +50
30
225x330x100
13
35
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cena netto
870,00

cena brutto
1 070,10

AKCESORIA

SPA2
zestaw wysprzêglania
z zewn¹trz do SPIN/SPIDO

BF
LUCYB
MLBT
MLB
lampa sygnalizacyjna BLUEBUS
lampa sygnalizacyjna BLUEBUS
fotokomórka (para) zasiêg 15-30m
lampa sygnalizacyjna BLUEBUS
12V z wbudowan¹ anten¹ 433.92 MHz 12V z wbudowan¹ anten¹ 433.92 MHz 12V z wbudowan¹ anten¹ 433.92 MHz

80,00
98,40 brutto

100,00
123,00 brutto

115,00
141,45 brutto

160,00
196,80 brutto

115,00
141,45 brutto

POZOSTA£E AKCESORIA STR. 94-105

BRAMA GARA¯OWA
UCHYLNA

LLB
lampa sygnalizacyjna 12V
z wbudowan¹ anten¹ 433.92 MHz
BLUEBUS
115,00
141,45 brutto

SPIN11KCE

wys.

szer.

2.2 m

3.5 m

BRAMY GARA¯OWE
SEKCYJNE

PARAMETRY BRAMY

wys.

szer.

2.35 m 3.7 m

WYMIARY

SCHEMAT INSTALACJI

SPIN11

100

330

[legenda]
225

[3 x 1.5 mm2] zasilanie
[4 x 0.5 mm2] linia foto (RX)
[2 x 0.5 mm2] linia foto (TX)
[4 x 0.5 mm2] zamek, przycisk
[2 x 0.75 mm2] lampa BLUEBUS
[Rg58] antena

PRZYK£ADOWY ZESTAW DO U¯YTKU PRZYDOMOWEGO
SPIN11 ERA FLOR
si³ownik 550N do bramy gara¿owej o wys. do 235 cm
z wbudowanym radiem 433.92 MHz (multikod)

FLO2RE
1 pilot dwukana³owy
433.92 MHz

SNA11
jednoelementowa szyna
1x3m

AUTOMATYKA DO BRAM GARA¯OWYCH
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SPIN
SOLEMYO

OPERA

BLUEBUS

24V

Si³owniki elektromechaniczne z napêdem paskowym o sile
uci¹gu 650N do bram garaýowych o powierzchni bramy
do 9,0 m² lub 1000N do bram garaýowych o powierzchni bramy
do 13,0 m².
Technologia BLUEBUS.
BLUEBUS: system umo¿liwia pod³¹czenie urz¹dzeñ peryferyjnych
za pomoc¹ przewodu 2-¿y³owego, diody LED sygnalizuj¹ w³¹czone
funkcje.
Praktyczny: wbudowana modu³owa centrala steruj¹ca BLUEBUS,
tylko trzy przyciski programowania, wyjmowane wtyczki do
pod³¹czeñ.

Mo¿liwoœæ pod³¹czenia listwy rezystancyjnej 8.2 KOhm.
Zaawansowany: obs³uga elektrozamka lub elektromagnesu
24V-10W, funkcja wspólnoty mieszkaniowej, 2 linie fotokomórek
(SPIN 21/22) lub 6 linii fotokomórek (SN6031/SN6041/SPIN40).

Inteligentny: si³ownik w czasie programowania automatycznie
zapamiêtuje po³o¿enia krañcowe bramy (autoprogramowanie).
Pod³¹czenie lamp BLUEBUS: LUCYB/MLB/MLBT/WLT/LLB.

Zawsze pracuje: dziêki akumulatorowi awaryjnemu PS124 (opcja),
si³ownik otworzy i zamknie bramê, nawet w przypadku braku
zasilania (SN6031/A, SN6041/A, SPIN23, SPIN40).

Oszczêdny: kiedy system nie jest u¿ywany, przechodzi w tryb
„uœpienia”, redukuj¹c zu¿ycie energii. Standardowe zu¿ycie
wynosi 0.8 W (SPIN23) lub 1.2 W (SPIN40/A), w przypadku
wspó³pracy z alternatywnym zasilaniem SOLEMYO zu¿ycie
mo¿e byæ zredukowane nawet do 0.036 W.

Oœwietlenie:
• ¿arówka 12V-21W (SPIN21/22)
• ¿arówka 230V-40W-E27 (SN6031/SN6041)

Bezpieczny: sta³a kontrola pod³¹czonych urz¹dzeñ, lampa
sygnalizuje niesprawne dzia³anie systemu - liczb¹ migniêæ okreœla
typ b³êdu (autodiagnoza), amperometryczny system wykrywania
przeszkody, zwolnienie podczas otwierania i zamykania bramy.

Z³¹cze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS.
Fotokomórki typu BLUEBUS.
Solemyo: SPIN23, SPIN40, SN6041/A
funkcje central strona 72/73

Wyrafinowany: mo¿liwoœæ ustawienia parametrów funkcji za
pomoc¹ O-View (SN6031/A, SN6041/A, SPIN23, SPIN40).
Kod
SPIN21
ERA FLOR
SPIN21
SMILO
SPIN22
ERA FLOR
SPIN23
ERA FLOR
SPIN40/A
SN6031/A
SN6041/A

cena netto
1 000,00

cena brutto
1 230,00

1 100,00

1 353,00

1 150,00

1 414,50

1 200,00

1 476,00

1 250,00
si³ownik 1000N, wbudowana centrala steruj¹ca SNA4 BLUEBUS, trzyelementowa szyna prowadz¹ca 3 x 1 m z paskiem zbrojonym, praca
z akumulatorem PS124 (opcja)
si³ownik 650N (g³ówka), wbudowana centrala steruj¹ca SNA3 BLUEBUS, praca z akumulatorem PS124 (opcja), wspó³praca z szyn¹ SNA30/SNA6 850,00

1 537,50

1 040,00

1 279,20

zestaw do bram gara¿owych: si³ownik 650N, do bram o wys. do 235 cm, wbudowana centrala steruj¹ca SNA2 BLUEBUS, radioodbiornik
SMXI, 1 pilot dwukana³owy FLO2RE, jednoelementowa szyna prowadz¹ca 3 m z paskiem zbrojonym
zestaw do bram gara¿owych: si³ownik 650N, do bram o wys. do 235 cm, wbudowana centrala steruj¹ca SNA2 BLUEBUS, radioodbiornik
SMXIS, 2 piloty dwukana³owe SM2, jednoelementowa szyna prowadz¹ca 3 m z paskiem zbrojonym
zestaw do bram gara¿owych: si³ownik 650N, do bram o wys. powy¿ej 235 cm, wbudowana centrala steruj¹ca SNA2 BLUEBUS, radioodbiornik
SMXI, 1 pilot dwukana³owy FLO2RE, dwuelementowa szyna prowadz¹ca 3 m + 1 m z paskiem zbrojonym
zestaw do bram gara¿owych: si³ownik 650N, do bram o wys. do 235 cm, wbudowana centrala steruj¹ca SNA20 BLUEBUS, radioodbiornik
SMXI, 1 pilot dwukana³owy FLO2RE, jednoelementowa szyna prowadz¹ca 3 m z paskiem zbrojonym, praca z akumulatorem PS124 (opcja)

si³ownik 1000N (g³ówka), wbudowana centrala steruj¹ca SNA4 BLUEBUS, praca z akumulatorem PS124 (opcja), wspó³praca z szyn¹
SNA30/SNA6

Parametry
Zasilanie
Zasilanie silnika
Natê¿enie pr¹du
Moc pobierana
Stopieñ zabezpieczenia
Prêdkoœæ
Max. pow. bramy uchylnej
Max. pow. bramy sekcyjnej
Si³a uci¹gu
Temperatura pracy
Intensywnoœæ pracy
Wymiary
Ciê¿ar z szyn¹
80|

(V)
(V)
(A)
(W)
(IP)
(m/min)
2
(m )
(m2)
(N)
o
( C Min/Max)
(Cykle/dzieñ)
(mm)
(kg)

SPIN21/22/23
230
24
0.8
250
40
8.4 - 12.0
9.0
9.0
650
-20 do +50
50
311x327x105
15
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SN6031
230
24
1.3
250
40
8.4 - 12.0
9.0
9.0
650
-20 do +50
50
311x327x105
15

SN6041/SPIN40
230
24
1.4
370
40
8.4 - 12.0
13.0
13.0
1000
-20 do +50
50
311x327x105
16

1 045,50

AKCESORIA

do 235 cm

od 235 cm
do 340 cm

SNA30
jednoelementowa szyna stalowa
3 m, z paskiem zbrojonym

SNA6
dwuelementowa szyna stalowa
3 m + 1 m, z paskiem zbrojonym

SPA2
zestaw wysprzêglania
z zewn¹trz do SPIN/SPIDO

OTA11
zestaw wysprzêglania
z zewn¹trz do SPIN/SPIDO
z d³u¿sz¹ link¹

PS124
akumulator 24V 1.2 Ah
z wbudowan¹ kart¹ ³adowania
do SN6031/SN6041/SPIN40/SPIN23

330,00
405,90 brutto

500,00
615,00 brutto

80,00
98,40 brutto

90,00
110,70 brutto

290,00
356,70 brutto

FT210B
fotokomórki (para-bez baterii),
BLUEBUS nastawne z k¹tem 210°,
zasiêg 15 m

MOFB
fotokomórki (para) BLUEBUS,
zasiêg 15-30 m

LUCYB
LLB
MLB
lampa sygnalizacyjna 12V
lampa sygnalizacyjna BLUEBUS
lampa sygnalizacyjna BLUEBUS
12V z wbudowan¹ anten¹ 433.92 MHz 12V z wbudowan¹ anten¹ 433.92 MHz z wbudowan¹ anten¹ 433.92 MHz
BLUEBUS

350,00
430,50 brutto

190,00
233,70 brutto

100,00
123,00 brutto

115,00
141,45 brutto

115,00
141,45 brutto

POZOSTA£E AKCESORIA STR. 94-105

BRAMA GARA¯OWA
UCHYLNA

[legenda]

wys.

[3 x 1.5 mm2] zasilanie
[2 x 0.5 mm2] linia foto BLUEBUS
[4 x 0.5 mm2] zamek, przycisk
[2 x 0.75 mm2] lampa BLUEBUS
[Rg58] antena

szer.

BRAMY GARA¯OWE
SEKCYJNE

PARAMETRY BRAMY

SCHEMAT INSTALACJI

wys.

szer.

SPIN21KCE

2.2 m

4.2 m

2.35 m 4.4 m

SPIN22KCE

3.2 m

2.9 m

3.4 m

3.1 m

WYMIARY
SPIN
105

327

SPIN21 ERA FLOR
si³ownik 550N do bramy gara¿owej o wys. do 235 cm

FLO2RE
1 pilot dwukana³owy
433.92 MHz

SMXI
radioodbiornik wewnêtrzny,
4-kana³owy 433.92 MHz

324

PRZYK£ADOWY ZESTAW DO U¯YTKU PRZYDOMOWEGO
SNA30
jednoelementowa szyna
1x3m

AUTOMATYKA DO BRAM GARA¯OWYCH
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SPIDO, SPIDER
24V

Si³owniki elektromechaniczne z napêdem ³añcuchowym
o sile uci¹gu 650N do bram gara¿owych o powierzchni
bramy do 9,0 m2 lub 1000N do bram gara¿owych
o powierzchni bramy do 13,0 m2.
£atwy monta¿ si³ownika elektromechanicznego z szyn¹
w jednym odcinku (SPIDO).
Praktyczny: wbudowana elektronika, zwolnienie podczas
zamykania.
Wygodny: przycisk sterowania „krok-po-kroku” na obudowie
si³ownika.
Praktyczny: system rozblokowania awaryjnego w przypadku
braku zasilania przy pomocy linki.
Bezpieczny: amperometryczny system wykrywania przeszkody.
Oœwietlenie wewnêtrzne: pod mleczn¹ obudow¹.
¯arówka 24V - 25W.
Fotokomórki typu BF/MOF/FK/F210/FT210/ERA.
funkcje central strona 72/73

cena netto
975,00

cena brutto
1 199,25

1 075,00

1 322,25

si³ownik 1000N, do bram o wys. do 235 cm, wbudowana centrala steruj¹ca SPA30, silnik 24 V, radioodbiornik FLO 433.92 MHz zintegrowany
z p³yt¹ elektroniki - z mo¿liwoœci¹ wgrania tylko pilotów FLO, trzyelementowa szyna prowadz¹ca 3 x 1 m z ³añcuchem

1 100,00

1 353,00

zestaw do bram gara¿owych: si³ownik 1000N, do bram o wys. do 235 cm, z wbudowan¹ central¹ steruj¹c¹, silnik 24 V, radioodbiornik
zewnêtrzny SMX2R, 1 pilot dwukana³owy FLO2RE, trzyelementowa szyna prowadz¹ca 3 x 1 m z ³añcuchem

1 385,00

1 703,55

Kod
SPIDO
ERA FLOR
SPIDO
SMILO

zestaw do bram gara¿owych: si³ownik 650N, do bram o wys. do 235 cm, wbudowana centrala steruj¹ca SPA40, silnik 24V, radioodbiornik SMXI,
1 pilot dwukana³owy FLO2RE, jednoelementowa szyna prowadz¹ca 3 m z ³añcuchem
zestaw do bram gara¿owych: si³ownik 650N, do bram o wys. do 235 cm, wbudowana centrala steruj¹ca SPA40, silnik 24V, radioodbiornik SMXIS,
2 piloty dwukana³owe SM2, jednoelementowa szyna prowadz¹ca 3 m z ³añcuchem

SPIDER
6100
SPIDER
6100 ERA FLOR

Parametry
Zasilanie/Zasilanie silnika
Natê¿enie pr¹du
Moc pobierana
Stopieñ zabezpieczenia
Prêdkoœæ
Max. pow. bramy uchylnej
Max. pow. bramy sekcyjnej
Si³a uci¹gu
Temperatura pracy
Intensywnoœæ pracy
Ciê¿ar z szyn¹
82|

(V)
(A)
(W)
(IP)
(m/min)
(m2)
2
(m )
(N)
o
( C Min/Max)
(%)

(kg)

SPIDO
230/24
0.65
150
40
9.0
9.0
9.0
650
-20 do +50
30
12
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SPIDER6100
230/24
1.3/1.5
300/360
40
6.6/8.1
13.0
13.0
1000
-20 do +50
30/20
14

AKCESORIA

SPA21
przed³u¿enie szyny 1 m z ³añcuchem
i spink¹ do SPIDO/SP6100

SPA2
zestaw wysprzêglania
z zewn¹trz do SPIN/SPIDO

BF
fotokomórka (para)
zasiêg 15-30m

FT210
fotokomórki (para-bez baterii),
nastawne z k¹tem 210°, zasiêg 15 m

ML24
lampa sygnalizacyjna 24V
z wbudowan¹ anten¹ 433.92 MHz

160,00
196,80 brutto

80,00
98,40 brutto

160,00
196,80 brutto

350,00
430,50 brutto

130,00
159,90 brutto

LUCY24
lampa sygnalizacyjna 24V
100,00
123,00 brutto

POZOSTA£E AKCESORIA STR. 94-105

SCHEMAT INSTALACJI

[legenda]
[3 x 1.5 mm2] zasilanie
[4 x 0.5 mm2] linia foto (RX)
[2 x 0.5 mm2] linia foto (TX)
[4 x 0.5 mm2] zamek, przycisk
[2 x 0.75 mm2] lampa 24V
[Rg58] antena

PRZYK£ADOWY ZESTAW DO U¯YTKU PRZYDOMOWEGO
SPIDO ERA FLOR
si³ownik 650N do bramy gara¿owej o powierzchni
bramy do 9 m 2

FLO2RE
1 pilot dwukana³owy
433.92 MHz

SMXI
radioodbiornik wewnêtrzny,
4-kana³owy 433.92 MHz

ECOSGU
jednoelementowa szyna
1x3250

AUTOMATYKA DO BRAM GARA¯OWYCH
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POKRYWA OCHRONNA Z OŒWIETLENIEM
POMOCNICZYM 21W. INSTALATOR MO¯E
POD£¥CZYÆ I PROGRAMOWAÆ CENTRALÊ,
MODYFIKOWAÆ JEJ FUNKCJE, WYMIENIÆ
¯ARÓWKÊ BEZ POTRZEBY DEMONTA¯U
OBUDOWY.

SOON
SOLEMYO

OPERA

BLUEBUS

NOWY SYSTEM
WYSPRZÊGLENIA Z 4 M LINK¥

24V

Si³ownik elektromechaniczny do bram sekcyjnych
o powierzchni bramy do 16 m2, montowany na wale bramy.
Technologia BLUEBUS.
£atwy w instalacji: mocowany bezpoœrednio na wale bramy
sekcyjnej, zwarta konstrukcja, szerokoœæ 115 mm, aby u³atwiæ
monta¿ w dowolnym miejscu.
BLUEBUS: system umo¿liwia pod³¹czenie urz¹dzeñ peryferyjnych
za pomoc¹ przewodu 2-¿y³owego, diody LED sygnalizuj¹ w³¹czone
funkcje.
Praktyczny: wbudowana modu³owa centrala steruj¹ca BLUEBUS,
tylko trzy przyciski programowania, wyjmowane wtyczki do
pod³¹czeñ.
Oszczêdny: w stanie spoczynku ogranicza pobór energii,
przechodz¹c w tryb „Stand by”.
Trwa³y i precyzyjny: enkoder zapewnia milimetrow¹ precyzjê
po³o¿eñ krañcowych bramy, bez potrzeby stosowania
ograniczników krañcowych, trwa³oœæ i niezmiennoœæ ustawionych
parametrów.
Bezpieczny: amperometryczny system wykrywania przeszkody,
pobór pr¹du monitorowany podczas ruchu, sta³a kontrola
pod³¹czonych urz¹dzeñ, lampa sygnalizuje niesprawne
dzia³anie systemu - liczb¹ migniêæ okreœla typ b³êdu (autodiagnoza),
zwolnienie podczas otwierania i zamykania bramy.

Kod
SO2000/A

Mo¿liwoœæ wspó³pracy z listw¹ rezystancyjn¹ 8.2 KOhm.
Wyrafinowany: mo¿liwoœæ ustawienia parametrów funkcji
za pomoc¹ O-View.
Zawsze pracuje: dziêki akumulatorowi awaryjnemu PS124
(opcja), si³ownik otworzy i zamknie bramê, nawet w przypadku
braku zasilania.
Z³¹cze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS.
Fotokomórki typu BLUEBUS.
funkcje central strona 72/73

2

si³ownik SOON, silnik 24V, do bram sekcyjnych, montowany bezpoœrednio na wale, do bram o powierzchni do 16 m , wbudowana centrala
steruj¹ca SOA2 BLUEBUS, praca z akumulatorem PS124 (opcja)

PRZYK£ADOWY ZESTAW
SOON
Zestaw do bram segmentowych: si³ownik SO2000 z wbudowan¹ central¹ BLUEBUS, radioodbiornik SMXI, 1 pilot dwukana³owy FLO2RE,
ERA FLOR
fotokomórki MOFB
SOON
Zestaw do bram segmentowych: si³ownik SO2000 z wbudowan¹ central¹ BLUEBUS, radioodbiornik SMXIS, 2 piloty dwukana³owe SM2,
SMILO
fotokomórki MOFB

Parametry
Zasilanie
Zasilanie silnika
Moc pobierana
Stopieñ zabezpieczenia
Moment obrotowy
Prêdkoœæ obrotowa wa³u
Max. pow. bramy
Max. wysokoœæ bramy
Temperatura pracy
Klasa izolacji
Intensywnoœæ pracy (wys. 3m)
Wymiary
Ciê¿ar
Œrednica otworu na wa³ bramy
84|

(V)
(V)
(W)
(IP)
(Nm)
(obr/min)
(m2)
(m)
o
( C min/max)
(Cykle/godz)
(mm)
(kg)
(mm)
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SO2000
230
24
350
40
50
30
16
5
-20 do +50
1
15
115x375x300
10.5
25.4

cena netto
1 800,00

cena brutto
2 214,00

cena netto
2 220,00

cena brutto
2 730,60

2 240,00

2 755,20

AKCESORIA

FT210B
fotokomórki (para-bez baterii),
BLUEBUS nastawne z k¹tem 210°,
zasiêg 15 m

MOFB
fotokomórki (para) BLUEBUS,
zasiêg 15-30 m

PS124
akumulator 24V 1.2 Ah
z wbudowan¹ kart¹ ³adowania

LUCYB
MLB
lampa sygnalizacyjna BLUEBUS
lampa sygnalizacyjna BLUEBUS
12V z wbudowan¹ anten¹ 433.92 MHz 12V z wbudowan¹ anten¹ 433.92 MHz

350,00
430,50 brutto

190,00
233,70 brutto

290,00
356,70 brutto

100,00
123,00 brutto

115,00
141,45 brutto

OVIEW/A
programator, po³¹czenie
za pomoc¹ BUS T4
650,00
799,50 brutto

POZOSTA£E AKCESORIA STR. 94-105

WYMIARY

SCHEMAT INSTALACJI

SOON

[legenda]

67

126,5

375

[3 x 1.5 mm2] zasilanie
[2 x 0.5 mm2] linia foto BLUEBUS
[2 x 0.75 mm2] lampa BLUEBUS
[Rg58] antena

10,8
298 mm

115
24,3

63

PRZYK£ADOWY ZESTAW DO U¯YTKU PRZYDOMOWEGO
SOON ERA FLOR
si³ownik do bramy gara¿owej o powierzchni
bramy do 16 m 2

FLO2RE
1 pilot dwukana³owy
433.92 MHz

SMXI
radioodbiornik wewnêtrzny,
4-kana³owy 433.92 MHz

MOFB
fotokomórki (para) BLUEBUS
zasiêg 15-30 m

AUTOMATYKA DO BRAM GARA¯OWYCH
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SUMO
24V

Si³owniki elektromechaniczne do bram przemys³owych,
gara¿owych, sekcyjnych o powierzchni bramy do 15 m2,
do 25 m2 lub do 35 m2, z enkoderem.
Mindy A924 (tylko do SUMO):
• do si³owników SUMO 24V
• ³atwe programowanie za pomoc¹ jednego przycisku
• inteligentne sprzêg³o elektroniczne z wy³¹cznikiem
przeci¹¿eniowym
• automatyczne programowanie po³o¿eñ krañcowych bramy
• ³agodny start i zwolnienie
• p³ynna regulacja prêdkoœci
• funkcja czêœciowego otwarcia bramy
• funkcja serwisowa - kontrolka sygnalizuje potrzebê wykonania
konserwacji po wczeœniej zaprogramowanej iloœci cykli
• wbudowana karta ³adowania akumulatorów (mo¿liwoœæ pracy
w przypadku braku zasilania przy u¿yciu akumulatorów - opcja)
• mo¿liwoœæ obs³ugi semafora jedno i dwukierunkowego
• z³¹cze radiowe typu FLOXI2R lub opcjonalnie OX2/SMX2/SMX2R

£atwy w instalacji: mocowany bezpoœrednio na wale bramy
sekcyjnej. Zwarta konstrukcja, szerokoœæ 110 mm, aby u³atwiæ
monta¿ w dowolnym miejscu.
Szybki: regulowana prêdkoœæ - do 42 obr/min (SU2000VV).
Uniwersalny: mo¿e byæ zamontowany na wale 25.4 mm, lub
na innym stosuj¹c adapter CRA9 (opcja). Mo¿e byæ te¿
zamontowany do bram przesuwanych w bok (rysunek monta¿u
na stronie obok).

Fotokomórki typu BF/MOF/FK/F210/FT210/ERA.
funkcje central strona 72/73

Kod
SU2000VV
SU2000V
SU2000
SU2010

A924

si³ownik samohamowny, silnik 24V, enkoder, do bram sekcyjnych montowany bezpoœrednio na wale lub rozsuwanych w bok,
do bram o powierzchni od 5 m2 do 15 m2, prêdkoœæ obrotowa napêdzanego wa³u - do 42 obr/min
si³ownik samohamowny, silnik 24V, enkoder, do bram sekcyjnych montowany bezpoœrednio na wale lub rozsuwanych w bok,
do bram o powierzchni od 15 m2 do 25 m2, prêdkoœæ obrotowa napêdzanego wa³u - do 23.5 obr/min
si³ownik samohamowny, silnik 24V, enkoder, do bram sekcyjnych montowany bezpoœrednio na wale lub rozsuwanych w bok,
do bram o powierzchni od 25 m2 do 35 m2, prêdkoœæ obrotowa napêdzanego wa³u - do 16 obr/min
si³ownik samohamowny, silnik 24V, enkoder, do bram sekcyjnych montowany bezpoœrednio na wale lub rozsuwanych w bok,
do bram o powierzchni od 25 m2 do 35 m2, podwy¿szona klasa szczelnoœci IP54 (np.: do myjni samochodowych)

centrala steruj¹ca 24V, do si³owników SUMO, wbudowana karta ³adowania akumulatorów

PRZYK£ADOWY ZESTAW DO 35 m2
SUMO
Zestaw do bram segmentowych: si³ownik SU2000, centrala steruj¹ca A924, radioodbiornik SMX2R, 1 pilot dwukana³owy FLO2RE,
ERA FLOR
fotokomórki BF
SUMO
Zestaw do bram segmentowych: si³ownik SU2000, centrala steruj¹ca A924, radioodbiornik SMX2, 2 piloty dwukana³owe SM2,
SMILO
fotokomórki BF

Parametry
SU2000
(V) 230/15-36
Zasilanie centrali/Zasilanie silnika
(A)
Natê¿enie pr¹du silnika
13
(W)
Moc pobierana
500
(IP)
Stopieñ zabezpieczenia
44
(Nm)
Moment obrotowy
120
(obr/min) 7.5-16.0
Prêdkoœæ obrotowa
2
Max. pow. bramy
(m )
35
o
Temperatura pracy
( C min/max) -20 do +50
Klasa izolacji
B
Intensywnoœæ pracy
50
(%)
Wymiary
(mm) 110x350x270
Ciê¿ar
10.5
(kg)
Œrednica otworu na wa³ bramy
25.4
(mm)
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SU2000V

SU2000VV

SU2010

230/15-36
13
500
44
82
11.0-23.5
25
-20 do +50
B
50
110x350x270
10.5
25.4

230/15-36
13
500
44
46
19.5-42.0
15
-20 do +50
B
50
110x350x270
10.5
25.4

230/15-36
13
500
54
120
7.5-16.0
35
-20 do +50
B
50
110x350x270
10.5
25.4

cena netto
1 700,00

cena brutto
2 091,00

1 650,00

2 029,50

1 600,00

1 968,00

2 250,00

2 767,50

850,00

1 045,50

cena netto
2 895,00

cena brutto
3 560,85

2 915,00

3 585,45

AKCESORIA

CRA1
ko³o zêbate z 18 zêbami plus
wa³ek poœredni do SUMO/SOON

CRA2
spinka ³¹cz¹ca ³añcuch

CRA3
³añcuch 1 m plus spinka do
³añcucha

CRA4
³añcuch 5 m plus spinka do
³añcucha

CRA5
rolka zwrotna ³añcucha i uchwyty
ci¹gn¹ce - do bram rozsuwanych

160,00
196,80 brutto

8,00
9,84 brutto

70,00
86,10 brutto

270,00
332,10 brutto

370,00
455,10 brutto

CRA6
ko³o zêbate z 36 zêbami

CRA7
ko³o zêbate z 18 zêbami

CRA8
dodatkowe uchwyty mocuj¹ce
si³ownik do œciany przy bocznym
monta¿u - do bram rozsuwanych

CRA9
adaptor do SUMO
na wa³: 11/4, 35mm, 40mm

PUL
drzwiczki z 3 przyciskami (góra,
stop, dó³) do centrali A924

170,00
209,10 brutto

100,00
123,00 brutto

120,00
147,60 brutto

180,00
221,40 brutto

210,00
258,30 brutto

POZOSTA£E AKCESORIA STR. 94-105
WYMIARY
SUMO
55

110

60

B12-B
akumulator 12V 6.0 Ah

350

219

55

180,00
221,40 brutto

270 mm

SCHEMAT INSTALACJI

110

350

CRA4

270

350

CRA8

CRA1

CRA5

[legenda]

[3 x 1.5 mm2] zasilanie
[4 x 0.5 mm2] linia foto (RX)
[2 x 0.5 mm22] linia foto (TX)
[4 x 0.5 mm ]2zamek, przycisk
[2 x 0.75 mm ] lampa 24V
[Rg58] antena
[3 x 2,5 mm2]2zasilanie silnika
[2 x 0,75 mm ] enkoder
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SD
ELEKTRONICZNE
400V

230V

Do przemys³owych bram segmentowych do 600 kg.
Elektromechaniczny si³ownik samohamowny,
z elektronicznymi wy³¹cznikami krañcowymi
i kontrol¹ ruchu za pomoc¹ enkodera.
W ofercie si³owniki: zasilane 230 V oraz 3x400V.
Wszechstronna technologia: dostêpne z dwoma rodzajami awaryjnej
obs³ugi rêcznej: link¹ lub ³añcuchem, w celu zaoferowania zawsze
najlepszego rozwi¹zania dostosowanego do potrzeb Klienta.
Uniwersalna centrala UST1K: posiada mo¿liwoœæ pracy w trybie TOTMAN,
oraz pracy AUTOMATYCZNEJ.
Zwarty i silny: moment obrotowy do 140 Nm; prêdkoœæ do 24 obr/min.
Bezpieczny: automatyka zgodna z aktualnie obowi¹zuj¹cymi
normami i dyrektywami europejskimi w zakresie technologii
i bezpieczeñstwa.

ZESTAW 2
AUTOMAT
ZESTAW 3
AUTOMAT
BLUEBUS
NDCM0023
NDCM0043
NDCM0051

Czujnik SBA: czujnik regulacji po³o¿enia dolnego bramy automatycznie
zapamiêtuje nowe po³o¿enie bramy (opcja).

cena netto
2 050,00
zestaw do bram przemys³owych do 30 m2 TOTMAN (NDCK0001): si³ownik SD-100-24 EL15 KEL-5, 3x400 V, 100 Nm, 24 obr./min.,
elektroniczne wy³¹czniki krañcowe, awaryjne otwieranie za pomoc¹ ³añcucha, uchwyt mocuj¹cy, ED 60%, centrala steruj¹ca UST1K
z mo¿liwoœci¹ rozbudowy, przewód 7 m, przewód CEE
zestaw do bram przemys³owych do 30 m2 AUTOMAT: si³ownik SD-100-24 EL15 KEL-5, 3x400 V, 100 Nm, 24 obr./min., elektroniczne wy³¹czniki 2 400,00
krañcowe, awaryjne otwieranie za pomoc¹ ³añcucha, uchwyt mocuj¹cy, ED 60%, centrala steruj¹ca UST1K z mo¿liwoœci¹ rozbudowy, przewód 7 m,
przewód CEE, kabel spiralny (920081155516), puszka przy³¹czeniowa (NDA011), fotokomórki (920132111001) do listwy krawêdziowej
zestaw do bram przemys³owych do 30 m2 AUTOMAT: si³ownik SD-100-24 EL15 KEL-5, 3x400 V, 100 Nm, 24 obr./min., elektroniczne wy³¹czniki 2 700,00
krañcowe, awaryjne otwieranie za pomoc¹ ³añcucha, uchwyt mocuj¹cy, ED 60%, centrala steruj¹ca D-PRO COMFORT, przewód 5 m,
przewód CEE, kabel spiralny (920081155516), puszka przy³¹czeniowa (NDA011), fotokomórki (920132111001) do listwy krawêdziowej
si³ownik do bram przemys³owych do 30 m2 SD-100-24 EL15 KEL-5, 3x400 V, 100 Nm, 24 obr./min., elektroniczne wy³¹czniki krañcowe,
awaryjne otwieranie za pomoc¹ ³añcucha, uchwyt mocuj¹cy, ED 60%
si³ownik do bram przemys³owych do 30 m2 SD-100-24 EL15 E, 3x400 V, 100 Nm, 24 obr./min., elektroniczne wy³¹czniki krañcowe,
awaryjne otwieranie za pomoc¹ linki, uchwyt mocuj¹cy, ED 60%
si³ownik do bram przemys³owych do 40 m2 SD-140-20 EL15 KEL-5, 3x400 V, 140 Nm, 20 obr./min., elektroniczne wy³¹czniki krañcowe,
awaryjne otwieranie za pomoc¹ ³añcucha, uchwyt mocuj¹cy, ED 60%

Parametry
Œrednica otworu na wa³ bramy
Moment obrotowy
Moment statyczny
Max. ciê¿ar bramy
Prêdkoœæ
Moc pobierana
Zasilanie
Intensywnoœæ pracy
Obr. wa³u/obr. enkodera
Temperatura pracy
Stopieñ zabezpieczenia
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£atwy i szybki monta¿: szybkoz³¹cza i ponumerowane gniazda
w centrali u³atwiaj¹ po³¹czenia przewodów; instalacja i rozruch
staj¹ siê nadzwyczaj ³atwe. Gotowe przewody ³¹cz¹ce silnik
z central¹ zaopatrzone w odpowiednie wtyczki.
Solidny: reduktor w k¹pieli olejowej i przek³adnie zêbate z br¹zu.

£atwe programowanie: dziêki elektronicznym wy³¹cznikom
krañcowym programowanie, regulacje i ustawienia po³o¿eñ
krañcowych dokonuje siê z poziomu centrali.
Kod
ZESTAW 1
TOTMAN

Szybka instalacja w ka¿dych warunkach: si³ownik mo¿e byæ
zainstalowany bezpoœrednio na wale bramy segmentowej
(do wa³ów o œrednicy 25,4 mm lub 31,75 mm).

(mm)
(Nm)
(Nm)
(kg)
(obr/min)
(kW)
(V)
(ED)
(oC min/max)
(IP)

SD-100-24

SD-140-20

25.4
100
80
300
24
0.37
3x400
S3 - 60%
15
-5 do +40
54

25.4/31.75
140
120
550
20
0.55
3x400
S3 - 60%
15
-5 do +40
54
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si³ownik

przewód spiralny
przewody
puszka przy³¹czeniowa
optyczna listwa krawêdziowa
zasilanie

cena brutto
2 521,50

2 952,00

3 321,10

1 500,00

1 845,00

1 700,00

2 091,00

1 900,00

2 337,00

Centrala UST1K (stosowana w zestawach):
• ³atwa regulacja elektronicznych po³o¿eñ krañcowych
• tryb pracy TOTMAN/PÓ£AUTOMATYCZNY/AUTOMATYCZNY
• mo¿liwoœæ wspó³pracy z listw¹ rezystancyjn¹ 8,2 KOhm,
pneumatyczn¹ lub optyczn¹ (OSE)
• mo¿liwoœæ pod³¹czenia fotokomórek z funkcj¹ rewersu w listwie krawêdziowej
• mo¿liwoœæ pod³¹czenia przekaŸnikowych fotokomórek
• wyjmowane, opisane wtyczki do pod³¹czeñ
• bardzo ³atwa rozbudowa o dodatkowe funkcje za pomoc¹ kart
• wbudowane przyciski „góra-stop-dó³”
• mo¿liwoœæ podpiêcia dodatkowych kart rozszerzenia serii K
• mo¿liwoœæ podpiêcia karty serwisowej K5
• mo¿liwoœæ wspó³pracy z czujnikiem regulacji po³o¿enia
dolnego bramy SBA
• bezpoœrednia obs³uga œwiate³ semaforowych
• wspó³pracuj¹ z si³ownikami z elektronicznymi lub mechanicznymi
wy³¹cznikami krañcowymi

NOWOŒÆ!
Centrala D-PRO COMFORT - centrale w technologii BLUEBUS,
do przemys³owych si³owników do bram sekcyjnych
• ten sam modu³ elektroniki steruj¹cej (DIC1) dla ró¿nych
mocy silników i ró¿nych napiêæ zasilania (230V, 3x400V)
• przy zasilaniu 230V mo¿e sterowaæ silnikami trójfazowymi
z inwerterem
• wbudowany modu³ hamulca
• nowa obudowa, otwieranie na dowoln¹ stronê
• modu³ mocy w oddzielnej, dodatkowej os³onie
• progamowanie wed³ug standardów i filozofii Nice
• kompatybilny z systemem OPERA (poprzez z³¹cze Bus T4)
• zasilanie akcesoriów 24Vps
• gniazdo na odbiornik radiowy w standardzie SM (OXI, SMXI,
SMXIS)
• dla silników z mechaniczn¹ i elektroniczn¹ krañcówk¹
• wyjœcie do sterowania œwiat³ami semafora (zielone/czerwone)
• 3 diody diagnostyki i 8 diod programowania funkcji
• wejœcia i wyjœcia znane z innych central w filozofii BLUEBUS
• programowanie trzema przyciskami lub za pomoc¹
programatora O-VIEW
• automatyczne zamykanie, zamknij po FOTO, zamknij zawsze
• kompensacja wyd³u¿enia linek,
• podgrzewanie (tylko dla silników z inwerterem)
• wstêpne miganie lampy
• inwerter (dla wspó³pracy z silnikami z inwerterem)
• odwrócenie kierunku pracy silnika
• zarz¹dzanie: czasem pauzy, trybem sterowania, prêdkoœci¹,
przyspieszaniem i zwalnianiem (tylko dla wersji z inwerterem)
• diagnostyka i upgrade oprogramowania poprzez O-VIEW
• certyfikowana przez TUV Nord

Automatyczna regulacja po³o¿enia dolnego bramy dziêki zastosowaniu
czujnika regulacji SBA (opcja).
Tryby pracy centrali:
• TOTMAN (OTWÓRZ w obecnoœci operatora, ZAMKNIJ
w obecnoœci operatora)
• PÓ£AUTOMATYCZNY (wystarczy tylko jeden krótki impuls
steruj¹cy powoduj¹cy wykonanie pe³nego ruchu)
• AUTOMATYCZNY (OTWÓRZ impulsowy, ZAMKNIJ
automatycznie po zadanym czasie)

UST1K

D-PRO COMFORT

cena netto
750,00

cena brutto
922,50

centrala steruj¹ca D-PRO COMFORT z technologi¹ BLUEBUS

900,00

1 107,00

przewód do po³¹czenia si³ownika z central¹ UST1K, d³ugoœæ 5 m

180,00

221,40

CA0036A00

przewód do po³¹czenia si³ownika z central¹ UST1K, d³ugoœæ 7 m

200,00

246,00

CA0038A00

przewód do po³¹czenia si³ownika z central¹ UST1K, d³ugoœæ 11 m

260,00

319,80

Kod
NDCC022

centrala steruj¹ca UST1K z mo¿liwoœci¹ rozbudowy, 3x400V lub 230 V, tryb TOTMAN/AUTOMATYCZNY*, z mo¿liwoœci¹ rozbudowy

NDCC4001
CA0035A00

* w przypadku zastosowania fotokomórek
AKCESORIA

K3
karta do centrali UST1/UST1K:
dwukierunkowe semafory,
dodatkowe styki otwórz/zamknij
do UST1 wymagana z K2

K5
karta do central UST1/UST1K,
z wyœwietlaczem, serwisowa
do UST1 wymagana z K2

920081155516
5-cio ¿y³owy kabel spiralny,
rozci¹gliwoœæ 0.8-1.6 m, do
pod³¹czenia listwy krawêdziowej

920132111001
para fotokomórek, œrednica
11,5 mm, dla listwy krawêdziowej
typu optycznego, do bram do 7 m

920092000011
czujnik regulacji po³o¿enia dolnego
bramy SBA, spe³nia funkcjê puszki
przy³¹czeniowej

260,00
319,80 brutto

200,00
246,00 brutto

145,00
178,35 brutto

230,00
282,90 brutto

110,00
135,30 brutto

NDA011
puszka przy³¹czeniowa do
pod³¹czenia listwy krawêdziowej
i przewodu spiralnego

920811000010
cylindryczne urz¹dzenie
bezpieczeñstwa na wypadek
przerwania linki bramy

920821000010
urz¹dzenie bezpieczeñstwa
na wypadek przerwania linki
bramy

900029000050
dodatkowy ³añcuch do
obs³ugi awaryjnej si³owników,
d³ugoœæ 5 m

720000001100
przewód z gniazdem CEE, do
pod³¹czenia centrali do sieci
3x400 V, d³ugoœæ 1m

60,00
73,80 brutto

90,00
110,70 brutto

90,00
110,70 brutto

40,00
49,20 brutto

40,00
49,20 brutto
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Bezpieczny: automatyka zgodna z aktualnie obowi¹zuj¹cymi
normami i dyrektywami europejskimi w zakresie technologii
i bezpieczeñstwa.

SD
MECHANICZNE
400V

Szybka instalacja w ka¿dych warunkach: si³ownik mo¿e byæ
zainstalowany bezpoœrednio na wale bramy segmentowej
(do wa³ów o œrednicy 25,4 mm lub 31,75 mm).

230V

Mechaniczne wy³¹czniki krañcowe: 6 krzywek w standardzie,
o prze³o¿eniu 15 obrotów wa³u na jeden obrót krzywki.

Do przemys³owych bram segmentowych do 600 kg.
Elektromechaniczny si³ownik samohamowny,
z mechanicznymi wy³¹cznikami krañcowymi.

£atwy i szybki monta¿: szybkoz³¹cza i ponumerowane gniazda
w centrali u³atwiaj¹ po³¹czenia przewodów; instalacja i rozruch
staj¹ siê nadzwyczaj ³atwe. Gotowe przewody ³¹cz¹ce silnik
z central¹ zaopatrzone w odpowiednie wtyczki.

W ofercie si³owniki: zasilane 230 V oraz 3x400V.
Wszechstronna technologia: dostêpne z dwoma rodzajami
awaryjnej obs³ugi rêcznej: link¹ lub ³añcuchem, w celu
zaoferowania zawsze najlepszego rozwi¹zania dostosowanego
do potrzeb Klienta.

Solidny: Reduktor w k¹pieli olejowej i przek³adnie zêbate z br¹zu.

Uniwersalna centrala UST1K: posiada mo¿liwoœæ pracy w trybie TOTMAN,
oraz pracy AUTOMATYCZNEJ.
Zwarty i silny: moment obrotowy do 140 Nm; prêdkoœæ
do 24 obr/min.

Kod
ZESTAW 6
TOTMAN
ZESTAW 7
TOTMAN
ZESTAW 8
AUTOMAT
ZESTAW 9
AUTOMAT
BLUEBUS
NDCM0022
NDCM0040
NDCM0120

zestaw do bram przemys³owych do 30 m2 TOTMAN (NDCK0014): si³ownik SD-100-24 ME15 KEL-5, 3x400 V, 100 Nm, 24 obr./min.,
mechaniczne wy³¹czniki krañcowe, awaryjne otwieranie za pomoc¹ ³añcucha, uchwyt mocuj¹cy, ED 60%, centrala steruj¹ca UST2
bez mo¿liwoœci rozbudowy, przewód 5 m, przewód CEE
zestaw do bram przemys³owych do 30 m2 TOTMAN: si³ownik SD-100-24 ME15 KEL-5, 3x400 V, 100 Nm, 24 obr./min., mechaniczne wy³¹czniki
krañcowe, awaryjne otwieranie za pomoc¹ ³añcucha, uchwyt mocuj¹cy, ED 60%, centrala steruj¹ca UST1K z mo¿liwoœci¹ rozbudowy,
przewód 5 m, przewód CEE
zestaw do bram przemys³owych do 30 m2 AUTOMAT: si³ownik SD-100-24 ME15 KEL-5, 3x400 V, 100 Nm, 24 obr./min., mechaniczne wy³¹czniki
krañcowe, awaryjne otwieranie za pomoc¹ ³añcucha, uchwyt mocuj¹cy, ED 60%, centrala steruj¹ca UST1K z mo¿liwoœci¹ rozbudowy, przewód
5 m, przewód CEE, kabel spiralny (920081155516), puszka przy³¹czeniowa (NDA011), fotokomórki (920132111001) do listwy krawêdziowej
zestaw do bram przemys³owych do 30 m2 AUTOMAT: si³ownik SD-100-24 ME15 KEL-5, 3x400 V, 100 Nm, 24 obr./min., mechaniczne wy³¹czniki
krañcowe, awaryjne otwieranie za pomoc¹ ³añcucha, uchwyt mocuj¹cy, ED 60%, centrala steruj¹ca D-PRO COMFORT, przewód 7 m,
przewód CEE, kabel spiralny (920081155516), puszka przy³¹czeniowa (920091000010), fotokomórki (920132111001) do listwy krawêdziowej
si³ownik do bram przemys³owych do 30 m2 SD-100-24 ME15 KEL-5, 3x400 V, 100 Nm, 24 obr./min., mechaniczne wy³¹czniki krañcowe,
awaryjne otwieranie za pomoc¹ ³añcucha, uchwyt mocuj¹cy, ED 60%
si³ownik do bram przemys³owych do 30 m2 SD-100-24 ME15 E, 3x400 V, 100 Nm, 24 obr./min., mechaniczne wy³¹czniki krañcowe,
awaryjne otwieranie za pomoc¹ linki, uchwyt mocuj¹cy, ED 60%
si³ownik do bram przemys³owych do 40 m2 SD-140-20 ME15 KEL-5, 3x400 V, 140 Nm, 20 obr./min., mechaniczne wy³¹czniki krañcowe,
awaryjne otwieranie za pomoc¹ ³añcucha, uchwyt mocuj¹cy, ED 60%

Parametry
Œrednica otworu na wa³ bramy
Moment obrotowy
Moment statyczny
Max. ciê¿ar bramy
Prêdkoœæ
Moc pobierana
Zasilanie
Intensywnoœæ pracy
Obr. wa³u/obr. krzywki
Temperatura pracy
Stopieñ zabezpieczenia
90|

(mm)
(Nm)
(Nm)
(kg)
(obr/min)
(kW)
(V)
(ED)
o

( C min/max)
(IP)

SD-100-24
25.4
100
230
450
24
0.37
3x400
S3 - 60%
15
-5 do +40
54
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SD-140-20
31.75
140
400
600
17
0.55
3x400
S3 - 60%
15
-5 do +40
54

si³ownik

przewód spiralny
przewody
puszka przy³¹czeniowa
optyczna listwa krawêdziowa
zasilanie

cena netto
1 850,00

cena brutto
2 275,50

1 900,00

2 337,00

2 300,00

2 829,00

2 700,00

3 321,00

1 500,00

1 845,00

1 700,00

2 091,00

1 900,00

2 337,00

Centrala UST1K (stosowana w zestawach):
• ³atwa regulacja elektronicznych po³o¿eñ krañcowych
• tryb pracy TOTMAN/PÓ£AUTOMATYCZNY/AUTOMATYCZNY
• mo¿liwoœæ wspó³pracy z listw¹ rezystancyjn¹ 8,2 KOhm,
pneumatyczn¹ lub optyczn¹ (OSE)
• mo¿liwoœæ pod³¹czenia fotokomórek z funkcj¹ rewersu w listwie krawêdziowej
• mo¿liwoœæ pod³¹czenia przekaŸnikowych fotokomórek
• wyjmowane, opisane wtyczki do pod³¹czeñ
• bardzo ³atwa rozbudowa o dodatkowe funkcje za pomoc¹ kart
• wbudowane przyciski „góra-stop-dó³”
• mo¿liwoœæ podpiêcia dodatkowych kart rozszerzenia serii K
• mo¿liwoœæ podpiêcia karty serwisowej K5
• mo¿liwoœæ wspó³pracy z czujnikiem regulacji po³o¿enia
dolnego bramy SBA
• bezpoœrednia obs³uga œwiate³ semaforowych
• wspó³pracuj¹ z si³ownikami z elektronicznymi lub mechanicznymi
wy³¹cznikami krañcowymi
Centrala UST1:
• tryb pracy TOTMAN (OTWÓRZ, ZAMKNIJ w obecnoœci operatora)
• tryb pracy impulsowy (z kart¹ K1)
• tryb pracy PÓ£AUTOMATYCZNY/AUTOMATYCZNY
(z kart¹ K2)
• mo¿liwoœæ wspó³pracy z listw¹ rezystancyjn¹ 8,2 KOhm,
pneumatyczn¹ lub optyczn¹ (z kart¹ K2)
• wyjmowane, opisane wtyczki do pod³¹czeñ
• z mo¿liwoœci¹ rozbudowy o dodatkowe funkcje za pomoc¹ kart
• wbudowane przyciski „góra-stop-dó³”

NOWOŒÆ!
Centrala D-PRO COMFORT- centrale w technologii BLUEBUS,
do przemys³owych si³owników do bram sekcyjnych
• ten sam modu³ elektroniki steruj¹cej (DIC1) dla ró¿nych
mocy silników i ró¿nych napiêæ zasilania (230V, 3x400V)
• przy zasilaniu 230V mo¿e sterowaæ silnikami trójfazowymi
z inwerterem
• wbudowany modu³ hamulca
• nowa obudowa, otwieranie na dowoln¹ stronê
• modu³ mocy w oddzielnej, dodatkowej os³onie
• progamowanie wed³ug standardów i filozofii Nice
• kompatybilny z systemem OPERA (poprzez z³¹cze Bus T4)
• zasilanie akcesoriów 24Vps
• gniazdo na odbiornik radiowy, w standardzie SM (OXI, SMXI,
SMXIS)
• dla silników z mechaniczn¹ i elektroniczn¹ krañcówk¹
• wyjœcie do sterowania œwiat³ami semafora (zielone/czerwone)
• 3 diody diagnostyki i 8 diod programowania funkcji
• wejœcia i wyjœcia znane z innych central w filozofii BLUEBUS
• programowanie trzema przyciskami lub za pomoc¹
programatora O-VIEW
• automatyczne zamykanie, zamknij po FOTO, zamknij zawsze
• kompensacja wyd³u¿enia linek,
• podgrzewanie (tylko dla silników z inwerterem)
• wstêpne miganie lampy
• inwerter (dla wspó³pracy z silnikami z inwerterem)
• odwrócenie kierunku pracy silnika
• zarz¹dzanie: czasem pauzy, trybem sterowania, prêdkoœci¹,
przyspieszaniem i zwalnianiem (tylko dla wersji z inwerterem)
• diagnostyka i upgrade oprogramowania poprzez O-VIEW
• certyfikowana przez TUV Nord

UST1K

D-PRO COMFORT

cena netto
750,00

cena brutto
922,50

centrala steruj¹ca UST1 z mo¿liwoœci¹ rozbudowy, 3x400V, tryb TOTMAN/AUTOMATYCZNY**

600,00

738,00

centrala steruj¹ca UST2 bez mo¿liwoœci rozbudowy, 3x400V, tryb TOTMAN

500,00

615,00

CA0047A00

przewód do po³¹czenia si³ownika z central¹, d³ugoœæ 5 m

180,00

221,40

CA0048A00

przewód do po³¹czenia si³ownika z central¹, d³ugoœæ 7 m

200,00

246,00

CA0050A00

przewód do po³¹czenia si³ownika z central¹, d³ugoœæ 11 m

260,00

319,80

Kod
NDCC0022

centrala steruj¹ca UST1K z mo¿liwoœci¹ rozbudowy, 3x400V lub 230 V, tryb TOTMAN/AUTOMATYCZNY*, stosowana w zestawach

NDCC0008
NDCC0023

* w przypadku zastosowania fotokomórek
** w przypadku zastosowania fotokomórek oraz karty K2
AKCESORIA

K1
karta do centrali UST1: tryb
pracy otwórz pó³automatyczny,
zamknij TOTMAN

K2
karta do centrali UST1:
tryb pracy pó³automatyczny/
automatyczny, obs³uga listwy
krawêdziowej i fotokomórek

K3
karta do centrali UST1/UST1K:
dwukierunkowe semafory,
dodatkowe styki otwórz/zamknij
do UST1 wymagana z K2

K4
karta do centrali UST1:
mo¿liwoœæ zaprogramowania
elektronicznych wy³¹czników
krañcowych, wymagana z K2

K5
karta do central UST1/UST1K,
z wyœwietlaczem, serwisowa
do UST1 wymagana z K2

50,00
61,50 brutto

350,00
430,50 brutto

260,00
319,80 brutto

230,00
282,90 brutto

200,00
246,00 brutto

NDA011
puszka przy³¹czeniowa do
pod³¹czenia listwy krawêdziowej
i przewodu spiralnego

920132111001
para fotokomórek, œrednica
11,5 mm, dla listwy krawêdziowej
typu optycznego, do bram do 7 m

920081155516
5-cio ¿y³owy kabel spiralny,
rozci¹gliwoœæ 0.8-1.6 m, do
pod³¹czenia listwy krawêdziowej

900029000050
dodatkowy ³añcuch do
obs³ugi awaryjnej si³owników,
d³ugoœæ 5 m

720000001100
przewód z gniazdem CEE, do
pod³¹czenia centrali do sieci
3x400 V, d³ugoœæ 1m

60,00
73,80 brutto

230,00
282,90 brutto

145,00
178,35 brutto

40,00
49,20 brutto

40,00
49,20 brutto
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AKCESORIA

NOWOŒÆ
ERA
AKCESORIA

NICE
SOLEMYO

NICE
SOLEMYO
AIR NET
SYSTEM

SEMAFORY

PÊTLA
INDUKCYJNA

NOWOŒÆ

94-95, 102, 104

ERA

zestaw zasilania s³onecznego

98

SOLEMYO

para fotokomórek bezprzewodowych z wbudowanym panelem s³onecznym

97

PHW

lampa sygnalizacyjna z wbudowanym panelem s³onecznym

97

LLW

semafor sygnalizacyjny, czerwony - zielony, 24 Vpp/ps
semafor sygnalizacyjny, czerwony - zielony, 230 Vpp/ps

99
99

ASF50LRV230-01

1-kana³owy detektor pêtli indukcyjnej

99

IG316

100

F210

fotokomórka (bezprzewodowy nadajnik+odbiornik), regulowana 210 /30 , bez baterii, zasiêg 15 m

100

FT210

fotokomórka (nadajnik+odbiornik), BLUEBUS, regulowana 210o/30o, zasiêg 15 m

100

F210B

fotokomórka (bezprzewodowy nad.+odb.), BLUEBUS, regulowana 210 /30 , bez baterii, zasiêg 15 m 100

FT210B

akcesoria serii ERA

fotokomórka (nadajnik+odbiornik), regulowana 210o/30o, zasiêg 15 m
o

o

o

FOTOKOMÓRKI

o

ASF50L1RV-01

101,123

BF/FK

fotokomórka (nadajnik+odbiornik), zasiêg 30 m

101

MOF

fotokomórka (nadajnik+odbiornik), regulowana 15o w poziomie, zasiêg 30 m

101

MOFO

fotokomórka (nadajnik+odbiornik), BLUEBUS, zasiêg 30 m

101

MOFB

fotokomórka (nadajnik+odbiornik), BLUEBUS, regulowana 15 w poziomie, zasiêg 30 m

101

MOFOB

lampa sygnalizacyjna, 230 V, z wbudowan¹ anten¹ 433.92 MHz, pomarañczowa

102

ML

lampa sygnalizacyjna, 230 V, z wbudowan¹ anten¹ 433.92 MHz, przezroczysta

102

MLT

lampa sygnalizacyjna, 24 V, z wbudowan¹ anten¹ 433.92 MHz, pomarañczowa

102

ML24

lampa sygnalizacyjna, 24 V, z wbudowan¹ anten¹ 433.92 MHz, przezroczysta

102

ML24T

lampa sygnalizacyjna, 12 V, z wbudowan¹ anten¹ 433.92 MHz, BLUEBUS, pomarañczowa

102

MLB

lampa sygnalizacyjna, 12 V, z wbudowan¹ anten¹ 433.92 MHz, BLUEBUS, przezroczysta

102

MLBT

lampa sygnalizacyjna, 12 V, diodowa, BLUEBUS, z czujnikiem zmierzchowym, 2 pozycje œwiecenia

102

WLT

lampa sygnalizacyjna, 230 V, pomarañczowa

102

LUCY

lampa sygnalizacyjna, 24 V, pomarañczowa

102

LUCY24

lampa sygnalizacyjna,12 V, z wbudowan¹ anten¹ 433.92 MHz, BLUEBUS, pomarañczowa

102

LUCYB

prze³¹cznik kluczykowy, natynkowy, z wk³adk¹ europejsk¹

103

MOSEU

prze³¹cznik kluczykowy, podtynkowy, z wk³adk¹ europejsk¹

103

MOSIU

prze³¹cznik kluczykowy, natynkowy, z wk³adk¹ europejsk¹

103

SELE

klawiatura radiowa 433.92 MHz, 2-kana³owa, bezprzewodowa, seria SMILO

103

MOTXS

klawiatura radiowa 433.92 MHz, 2-kana³owa, bezprzewodowa, seria FLOR

103

MOTXR

klawiatura, 2-kana³owa, przewodowa, BLUEBUS

104

MOTB

klawiatura, 2-kana³owa, przewodowa, wymagany dekoder MORX

104

MOT

fotokomórka (nadajnik+odbiornik), zasiêg do 30 m

o

LAMPY

PRZE£¥CZNIKI
KLAWIATURY

AKCESORIA
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FOTOKOMÓRKI
ERA
NOWOŒÆ

BLUEBUS

EPS/EPSB

OŒÆ
NOW

EPSA/EPSAB

DOSTÊPNE OD 03.2015

Fotokomórki serii EP to nowe mo¿liwoœci monta¿u.
Wersja klasyczna i BLUEBUS.
Dostêpne tak¿e w technologii BLUEBUS (EPSB, EPSAB,
EMPAOB, EPLOB).
Uniwersalnoœæ: fotokomórki mog¹ pracowaæ
na dwóch poziomach zasiêgu - do 15 m i do 30 m.
Dostêpna tak¿e wersja z regulowan¹ osi¹ optyczn¹ 30°
(EPMO, EPMOB, EPMAO, EPLO, EPLOB).

EPM/EPMB/EPMO/EPMOB

EPMA/EPMAB/EPMAO/EPMAOB

EPL/EPLB/EPLO/EPLOB

Wersja przekaŸnikowa stosowana do urz¹dzeñ
z wejœciem klasycznym FOTO/STOP.
Wersja bezprzekaŸnikowa BLUEBUS, ³atwy i szybki monta¿
za pomoc¹ przewodu 2-¿y³owego, adresowanie fotokomórek
za pomoc¹ zworek.

cena netto
140,00

cena brutto
172,20

fotokomórka slim (nadajnik+odbiornik), k¹t widzenia 100 , zasiêg 15 m, aluminiowa obudowa

240,00

295,20

EPSB

fotokomórka slim (nadajnik+odbiornik), BLUEBUS, zasiêg 15 m

170,00

209,10

EPSAB

fotokomórka slim (nadajnik+odbiornik), BLUEBUS, zasiêg 15 m, aluminiowa obudowa

270,00

271,23

EPM

fotokomórka medium (nadajnik+odbiornik), k¹t widzenia 100, zasiêg 30 m

160,00

196,80

Kod
EPS

fotokomórka slim (nadajnik+odbiornik), k¹t widzenia 100 , zasiêg 15 m

EPSA

0

EPMO

fotokomórka medium (nadajnik+odbiornik), regulowana 30 , zasiêg 30 m

190,00

233,70

EPMA

fotokomórka medium (nadajnik+odbiornik), k¹t widzenia 100, zasiêg 30 m, aluminiowa obudowa

260,00

319,80

0

EPMAO

fotokomórka medium (nadajnik+odbiornik), regulowana 30 , zasiêg 30 m, aluminiowa obudowa

300,00

369,00

EPMB

fotokomórka medium (nadajnik+odbiornik), k¹t widzenia 100, BLUEBUS, zasiêg 30 m

190,00

233,70

0

EPMOB

fotokomórka medium (nadajnik+odbiornik), regulowana 30 , BLUEBUS, zasiêg 30 m

220,00

270,60

EPMAB

fotokomórka medium (nadajnik+odbiornik), k¹t widzenia 100, BLUEBUS, zasiêg 30 m, aluminiowa obudowa

290,00

356,70

0

EPMAOB

fotokomórka medium (nadajnik+odbiornik), regulowana 30 , BLUEBUS, zasiêg 30 m, aluminiowa obudowa

330,00

405,90

EPL

fotokomórka large (nadajnik+odbiornik), k¹t widzenia 100, zasiêg 30 m

180,00

221,40

0

EPLO

fotokomórka large (nadajnik+odbiornik), regulowana 30 , zasiêg 30 m

210,00

258,30

EPLB

fotokomórka large (nadajnik+odbiornik), k¹t widzenia 100, BLUEBUS, zasiêg 30 m

210,00

258,30

240,00

295,20

EPLOB
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0

fotokomórka large (nadajnik+odbiornik), regulowana 30 , BLUEBUS, zasiêg 30 m

PPH3

kolumna aluminiowa do fotokomórek serii EPM, wysokoœæ 50 cm

100,00

123,00

PPH4

kolumna aluminiowa do dwóch fotokomórek serii EPM, wysokoœæ 100 cm

170,00

209,10

PPH2

kolumna aluminiowa do dwóch fotokomórek serii EPL, wysokoœæ 100 cm

170,00

209,10

AKCESORIA

PRZE£¥CZNIKI

OŒÆ
NOW

EKSEU
NOWOŒÆ

DOSTÊPNE OD 03.2015

ALUMINIOWA OBUDOWA

Prze³¹czniki kluczykowe, dwupozycyjne, europejska
wk³adka.
Prze³¹czniki kluczykowe EKSEU i EKSIEU: aluminiowa obudowa,
opcjonalne podœwietlenie, mo¿liwoœæ sterowania funkcjami:
„krok-po-kroku”, „otwiera”, „zamyka”, „stop”.

Kod
EKSEU

prze³¹cznik kluczykowy, natynkowy, z wk³adk¹ europejsk¹

EKSIEU

prze³¹cznik kluczykowy, podtynkowy, z wk³adk¹ europejsk¹

KLAWIATURY
KOLUMNY
NOWOŒÆ

cena netto
125,00

cena brutto
153,75

125,00

153,75

OŒÆ
NOW

EDS

DOSTÊPNE OD 03.2015

Klawiatura przewodowa EDS: przewodowe sterowanie
automatyk¹, dwukana³owa, odporna, aluminiowa obudowa,
automatyczne podœwietlenie, wymagany dekoder MORX.

MORX

Kod
EDS

klawiatura, 2-kana³owa, przewodowa, wymagany dekoder MORX, aluminiowa obudowa

EDSB

cena netto
225,00

cena brutto
276,75

klawiatura, 2-kana³owa, przewodowa, BLUEBUS, aluminiowa obudowa

325,00

399,75

EDSW

klawiatura radiowa 433.92 MHz, 2-kana³owa, bezprzewodowa, seria FLOR

360,00

442,80

MORX

dekoder MORX, mo¿na pod³¹czyæ do 4 klawiatur EDS/EDSI

270,00

332,10

cena netto
35,00

cena brutto
43,05

10,00

12,30

5,00

6,15

PPK

PPH2

PPH4

Kolumny aluminiowe.
Uniwersalne: mo¿liwoœæ zamontowania klawiatur kodowych, zamków kluczykowych,
czytników kart, fotokomórek.
Odpornoœæ: lakierowane proszkowo.
Wysokoœæ kolumn: 50 cm i 100 cm.

PPH3

Kod
EKA01

adaptery do kolumny aluminiowej PPK

EKA02

element wykoñczeniowy

EKA03

ramka do zabudowy

PPK

kolumna aluminiowa do serii EKS, EDS, ETP, wys. 100 cm, srebrna

180,00

221,40

PPH2

kolumna aluminiowa, do dwóch fotokomórek serii EPL, wys. 100 cm, srebrna

170,00

209,10

PPH3

kolumna aluminiowa do fotokomórek serii EPM, wysokoœæ 50 cm, aluminiowa obudowa

100,00

123,00

PPH4

kolumna aluminiowa do dwóch fotokomórek serii EPM, wysokoœæ 100 cm, aluminiowa obudowa

170,00

209,10
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NICE SOLEMYO
AIR NET SYSTEM

NICE SOLEMYO
AIR NET SYSTEM
Ca³kowicie bezprzewodowy system bezpieczeñstwa dla Twojej automatyki domowej.
Fotokomórki, krawêdziowe listwy bezpieczeñstwa oraz lampy sygnalizacyjne
wyposa¿ono w dodatkow¹ now¹ funkcjê - zasilanie s³oneczne poprzez wbudowany
system panela s³onecznego. Panel ten ca³y czas ³aduje baterie, dziêki czemu
automatyka mo¿e pracowaæ w ka¿dych warunkach, niezale¿nie od miejsca
zainstalowania.
Pe³ne bezpieczeñstwo bez okablowania.

3

1

2
4
5

1. ERA LIGHT SOLEMYO
Lampa sygnalizacyjna
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2. SOLEMYO
Zestaw do zasilania energi¹ s³oneczn¹

3. ERA TCW SOLEMYO
Nadajnik listwy krawêdziowej

4. ERA PHOTOCELL SOLEMYO
Fotokomórki

5. ERA POST SOLEMYO
Kolumna do fotokomórek

NICE SOLEMYO
AIR NET SYSTEM
Urz¹dzenia bezpieczeñstwa automatyki to teraz system
bezprzewodowy!

Lampa Era Solemyo: bezprzewodowa lampa ostrzegawcza
LLW z niezwykle wydajn¹ i oszczêdn¹ diod¹ LED, o praktycznie
nieograniczonej ¿ywotnoœci.
Intensywnoœæ œwiat³a dopasowuje siê do zmiennych warunków
otoczenia, aby zapewniæ dobr¹ widocznoœæ nawet w pe³nym s³oñcu,
oraz by oszczêdzaæ energiê, gdy jest ciemno.
Mo¿e byæ u¿ywana, jako lampa ostrzegawcza lub oœwietlenie
dodatkowe.

Fotokomórki, listwy ochronne i lampy ostrzegawcze – pozyska³y now¹
funkcjonalnoœæ: zasilane s¹ energi¹ elektryczn¹ dostarczan¹ przez
wbudowane, miniaturowe ogniwo s³oneczne. £aduje ono równie¿
akumulatorki, aby zapewniæ ci¹g³e dzia³anie urz¹dzenia, niezale¿nie
od warunków zewnêtrznych.
Fotokomórki Era Solemyo: para bezprzewodowych, dwukierunkowych
fotokomórek PHW z zasilaniem s³onecznym.
PPH1

£atwa instalacja: fotokomórka odbiorcza jest wyposa¿ona w diodê
sygnalizuj¹c¹ w³aœciw¹ wspó³osiowoœæ z nadawcz¹, co bardzo
u³atwia wzajemne ustawienie.
LLW
Kod
PHW

para fotokomórek bezprzewodowych z wbudowanym panelem s³onecznym

PPH1

PHW
cena netto
500,00

cena brutto
615,00

uniwersalna kolumna do fotokomórek, wysokoœæ 50 cm

100,00

123,00

PHWA1

komplet adaptorów dla fotokomórek PHW i kolumny PPH1

180,00

221,40

LLW

bezprzewodowa lampa sygnalizacyjna z wbudowanym panelem s³onecznym

400,00

492,00

IBW

interfejs akcesoriów bezprzewodowych, do dwustronnej komunikacji z centralami systemu BLUEBUS

210,00

258,30

ERA TCW

Najnowsza technologia: interfejsy IBW dla central systemu BLUEBUS,
oraz IRW – dla central starego typu, umo¿liwiaj¹ komunikacjê radiow¹
z kontrolerami TCW i innymi akcesoriami kompatybilnymi z systemem
„Solemyo Air Net System”.
Pasuje do dowolnego otoczenia architektonicznego.
Ma³e wymiary: 99x49x33mm.

Jeszcze bezpieczniejsza automatyka dziêki nowym
kontrolerom listwy ochronnej. ¯adnych po³¹czeñ, ca³kowicie
bezprzewodowe, zasilane s³oñcem.
Oszczêdnoœæ energii dziêki ogniwu s³onecznemu wbudowanemu w TCW2
oraz akumulatorkom.
Dostêpna równie¿ wersja zasilana klasycznymi bateriami (TCW1) dla zastosowañ
w miejscach o s³abym nas³onecznieniu.
Bezkonkurencyjne bezpieczeñstwo dziêki bezprzewodowemu systemowi detekcji
i komunikacji pomiêdzy listw¹ ochronn¹, jej kontrolerem i central¹ steruj¹c¹
z natychmiastow¹ reakcj¹ w przypadku wykrycia przeszkody.
Szybka i ³atwa instalacja: maksymalna elastycznoœæ w rozmieszczeniu urz¹dzeñ.
Wejœcie do pod³¹czenia listwy rezystancyjnej 8.2 KOhm.
TCW2

Kod
TCW1

IBW

bezprzewodowy kontroler listwy ochronnej z zasilaniem bateryjnym, do zastosowañ wewn¹trz pomieszczeñ lub w miejscach
o s³abym nas³onecznieniu
bezprzewodowy kontroler listwy ochronnej z zasilaniem wbudowanym ogniwem s³onecznym, do zastosowañ na zewn¹trz i w miejscach
o dobrym nas³onecznieniu
interfejs akcesoriów bezprzewodowych, do dwustronnej komunikacji z centralami systemu BLUEBUS

IRW

interfejs listwy ochronnej, do dwustronnej komunikacji z centralami starszego typu (z wejœciami STOP i FOTO typu NC)

TCW2

TCW1

cena netto
230,00

cena brutto
282,90

250,00

307,50

210,00

258,30

220,00

270,60
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Zestaw zawiera nastêpuj¹ce elementy:
• panel fotoelektryczny SYP, który przekszta³ca energiê
s³oneczn¹ w energiê elektryczn¹
• zestaw akumulatorów PSY24 w obudowie, które przechowuj¹
energiê elektryczn¹ dostarczon¹ przez panel SYP. Akumulatory
zasilaj¹ energi¹ pod³¹czone urz¹dzenia 24h na dobê, bez wzglêdu
na porê dnia.

SOLEMYO
24V

SOLEMYO

Kompletny zestaw zasilania s³onecznego przeznaczony
do alternatywnego zasilania posesyjnej automatyki
wjazdowej, gara¿owej i szlabanów.

Zasilacz pomocniczy SYA1 (opcja). Umo¿liwia ³adowanie lub
do³adowanie akumulatora z sieci 230V (w zastêpstwie panela
fotoelektrycznego SYP). Dioda sygnalizuje stan pe³nego
na³adowania.

Prosty i szybki monta¿ w ka¿dych warunkach. Kiedy nie ma
mo¿liwoœci doprowadzenia zasilania z sieci, zestaw zasili Twoj¹
automatykê domow¹.
Idealny do u¿ytku prywatnego.
Wygodny: mo¿liwoœæ instalacji w ka¿dym miejscu, bez
koniecznoœci wykonywania pod³¹czenia do sieci elektrycznej.
Oszczêdnoœæ i ekologia: dziêki energii s³onecznej, czystej
i bezp³atnej, poniesione koszty zwróc¹ siê w krótkim czasie.
Niskie zu¿ycie pr¹du: panel fotoelektryczny SYP wraz
z systemem akumulatorów PSY24 gwarantuj¹ sta³e zasilanie
automatyki, a przy ma³ym poborze pr¹du przez si³ownik
gwarantuj¹ ci¹g³¹ pracê nawet w pochmurne dni.

Kod
SYKCE

cena netto
1 350,00

cena brutto
1 660,50

SYA1

zestaw zasilania s³onecznego: panel fotoelektryczny SYP, akumulatory w obudowie PSY24 z obwodem
nadzoruj¹cym ³adowanie
zasilacz do ³adowania akumulatorów PSY24 z sieci elektrycznej

350,00

430,50

SYP

panel fotoelektryczny dla zasilania 24 V, moc maksymalna 15 W

500,00

615,00

SYP30

panel fotoelektryczny dla zasilania 24 V, moc maksymalna 30 W

700,00

861,00

PSY24

24 V akumulator z elektronik¹ nadzoruj¹c¹ ³adowanie

900,00

1 107,00

1
1

SOLEMYO
Zestaw zasilania s³onecznego
sk³ada siê z panela
fotoelektrycznego SYP oraz
z zestawu akumulatorów PSY24
w obudowie z elektronik¹
nadzoruj¹c¹ ³adowanie.

2

1

1
2

1. Panel s³oneczny SYP
2. Akumulator PSY24
98|

AKCESORIA

SEMAFORY

• energooszczêdne, diodowe zespo³y œwiec¹ce w najnowszej
technologii – 25 diod zielonych i 25 diod czerwonych
o bardzo du¿ej jasnoœci i ogromnej trwa³oœci (100 tys. godzin!)
– w jednej lampie
• wersje z zasilaniem 24Vpp/ps lub 230Vpp
• œrednica soczewki 120mm

Semafory sygnalizacyjne dwukolorowe.
Dwukolorowe zespo³y diod œwiec¹cych (LED) w jednej
obudowie umo¿liwiaj¹ realizacjê sygnalizacji:
zielone – czerwone z wykorzystaniem tylko jednej
lampy. Szybciej, proœciej, taniej!
Charakterystyka semaforów:
• wykonane z lakierowanego na czarno aluminium, dziêki czemu
s¹ lekkie, odporne na warunki atmosferyczne i na promienie UV.
Ich niski ciê¿ar umo¿liwia monta¿ na delikatnych strukturach
i wysiêgnikach
• odpowiednia budowa korpusu zapobiega przedostawaniu
siê kurzu oraz wody do wewn¹trz
• prosta obudowa oraz ma³y ciê¿ar sprawiaj¹, ¿e monta¿
i demonta¿ jest bardzo prosty
• ³atwy dostêp do po³¹czeñ elektrycznych i do wnêtrza
obudowy

Kod
ASF50L1RV-01

semafor sygnalizacyjny, czerwony - zielony, uchwyt w standardzie, 24 Vpp/ps

ASF50LRV230-01 semafor sygnalizacyjny, czerwony - zielony, uchwyt w standardzie, 230 Vpp/ps

PÊTLE
INDUKCYJNE
Pêtla indukcyjna o obwodzie 6m, z przy³¹czem
o d³ugoœci 15m. Do monta¿u w szczelinie
w nawierzchni drogi.

cena netto
550,00

cena brutto
676,50

600,00

738,00

Obudowa hermetyczna GHIG 301: Odporna na warunki
atmosferyczne i œrodowiska agresywne.
Stopieñ ochrony IP65.
Cechy u¿ytkowe IG 316:
• regulowana czu³oœæ, czas opóŸnienia za³¹czania/wy³¹czania
• mo¿liwoœæ za³¹czania sygna³u impulsowego przy opuszczaniu pêtli
• szybka, automatyczna kalibracja u³atwiaj¹ca instalacjê
i uruchamianie
• ci¹g³a regulacja dryftów czêstotliwoœci
• sygnalizacja uszkodzenia pêtli indukcyjnej za pomoc¹ diody LED

Masa zalewowa SVM z utwardzaczem do wype³niania szczelin.
Elastyczna i odporna na warunki atmosferyczne i obci¹¿enia
mechaniczne. Dostêpne kolory: czarny i szary.
Detektor pêtli IG316:
• wykrywanie pojazdów dla uk³adów kontroli bram, szlabanów
• generowanie sygna³ów dla urz¹dzeñ steruj¹cych sygnalizacj¹
i procesów ruchu

IG316
Kod
IG316

1-kana³owy detektor pêtli indukcyjnej w obudowie, z 11-stykowym wtykiem

GHIG301

GHIG301

PL KAS05/PL KAS15 SVM/SVM-2
cena netto
760,00

cena brutto
934,80

obudowa hermetyczna dla detektora pêtli. Stopieñ ochrony IP65

410,00

504,30

PL KAS05

pêtla indukcyjna o obwodzie 6 m, z przy³¹czem 5 m, wspó³praca ze szlabanami BAR

260,00

319,80

PL KAS15

pêtla indukcyjna o obwodzie 6 m, z przy³¹czem 15 m, wspó³praca ze szlabanami BAR

300,00

369,00

SVM

masa zalewowa, opakowanie 1.1 kg, czarna lub szara

190,00

233,70

SVM-2

masa zalewowa, opakowanie 2.5 kg, czarna lub szara

260,00

319,80
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SERIA F210
BLUEBUS

Fotokomórki serii F210 to nowe mo¿liwoœci monta¿u,
regulacja osi optycznej 210o w poziomie i 30o w pionie.

FA1 - OBUDOWA
Z ALUMINIUM, ODPORNA
NA USZKODZENIA (OPCJA)

Wersja przewodowa i bezprzewodowa.
Dostêpne tak¿e w technologii BLUEBUS (F210B/FT210B).
Uniwersalne zastosowanie: dziêki regulacji o 210° osi optycznej
w poziomie oraz 30° w pionie, fotokomórki mog¹ mieæ ró¿ne
zastosowania monta¿u np. mog¹ byæ zamontowane
na skrzydle bramy przesuwnej.

REGULOWANA SOCZEWKA 210O
W POZIOMIE I 30O W PIONIE

Bez okablowania: odbiornik fotokomórki jest pod³¹czony
przewodowo do centrali steruj¹cej, natomiast nadajnik
fotokomórki jest zasilany bateri¹. Wygodny monta¿ bez
dodatkowych prac ziemnych.
Wersja przekaŸnikowa F210/FT210: stosowana do urz¹dzeñ
z wejœciem klasycznym FOTO/STOP.
Wersja bezprzekaŸnikowa BLUEBUS F210B/FT210B: ³atwy
i szybki monta¿ za pomoc¹ przewodu 2-¿y³owego, adresowanie
fotokomórek za pomoc¹ zworek.
Fotokomórka bezprzewodowa mo¿e wspó³pracowaæ z listw¹
rezystancyjn¹ TCB (str. 105).

cena netto
250,00

cena brutto
307,50

fotokomórka (bezprzewodowy nadajnik+odbiornik), regulowana 210o/30o, bez baterii, zasiêg 15 m

350,00

430,50

fotokomórka (nadajnik+odbiornik), BLUEBUS, regulowana 210o/30o, zasiêg 15 m

290,00

356,70

350,00

430,50
cena brutto
61,50

Kod
F210

fotokomórka (nadajnik+odbiornik), regulowana 210o/30o, zasiêg 15 m

FT210
F210B
FT210B

o

fotokomórka (bezprzewodowy nadajnik+odbiornik), BLUEBUS, regulowana 210 /30 , bez baterii, zasiêg 15 m
Kod
FTA2

bateria 2 Ah do fotokomórek FT210/FT210B

cena netto
50,00

FTA1

bateria 7 Ah do fotokomórek FT210/FT210B

100,00

123,00

FA1

obudowa odporna na uszkodzenia mechaniczne, z aluminium (1 szt.)

25,00

30,75

FA2

uchwyt mocuj¹cy fotokomórkê serii F210 do kolumny MOCF/MOCF2

15,00

18,45

IB

interfejs umo¿liwiaj¹cy wspó³pracê fotokomórek BLUEBUS z centralami z wejœciem klasycznym FOTO/STOP

250,00

307,50

MOCF

kolumna aluminiowa, do fotokomórek MOON/F210, wysokoœæ 50 cm, srebrna

105,00

129,15

MOCF2

kolumna aluminiowa, do fotokomórek MOON/F210, wysokoœæ 100 cm, srebrna

180,00

221,40

Klasyczne pod³¹czenie fotokomórek
(wersja przekaŸnikowa)
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Pod³¹czenia fotokomórek w systemie BLUEBUS
za pomoc¹ przewodu 2-¿y³owego

BF
Fotokomórki do monta¿u zewnêtrznego.
Ponadczasowy kszta³t.
£atwy monta¿ za pomoc¹ podstawy PORTOS (opcja).
Przy monta¿u drugiej linii fotokomórek wewn¹trz posesji
mo¿na zastosowaæ kolumny aluminiowe, czarne COB.
Technologia przekaŸnikowa BF stosowana do urz¹dzeñ
z klasycznym wejœciem FOTO/STOP.
Bezpieczeñstwo zastosowania: fotokomórki mog¹ pracowaæ
na dwóch poziomach zasiêgu - do 15 m i do 30 m.
PORTOS

COB

Kod
BF
PORTOS
COB

fotokomórka (nadajnik+odbiornik), zasiêg do 30 m
podstawa uniwersalna PORTOS do zamocowania fotokomórki BF/MOON
lub lampy serii LUCY
kolumna aluminiowa, do fotokomórek BF, wysokoœæ 50 cm, lakierowana
proszkowo, czarna

cena netto
160,00
22,00

cena brutto
196,80
27,06

115,00

141,45

MOON
BLUEBUS

DOSTÊPNE DO 06.2015

Fotokomórki do monta¿u zewnêtrznego, tak¿e
z technologi¹ BLUEBUS.
Bezpieczeñstwo zastosowania: fotokomórki mog¹ pracowaæ
na dwóch poziomach zasiêgu - do 15 m i do 30 m.
WYTRZYMA£A,
POLIWÊGLANOWA OBUDOWA
W NOWYM, ELEGANCKIM KOLORZE
TYLKO DLA FOTOKOMÓREK BLUEBUS

Dostêpna tak¿e wersja z regulowan¹ osi¹ optyczn¹ o 15°
w poziomie (MOFO/MOFOB).
Wersja przekaŸnikowa MOF/MOFO stosowana do urz¹dzeñ
z wejœciem klasycznym FOTO/STOP.
Wersja bezprzekaŸnikowa BLUEBUS, MOFB/MOFOB, ³atwy
i szybki monta¿ za pomoc¹ przewodu 2-¿y³owego, adresowanie
fotokomórek za pomoc¹ zworek.

Kod
MOF

fotokomórka (nadajnik+odbiornik), zasiêg 30 m

MOFO
MOFB

MOF

MOFB

MOA2

MOCF

cena netto
160,00

cena brutto
196,80

fotokomórka (nadajnik+odbiornik), regulowana 15o w poziomie, zasiêg 30 m

200,00

246,00

fotokomórka (nadajnik+odbiornik), BLUEBUS, zasiêg 30 m

190,00

233,70

230,00

282,90

o

MOFOB

fotokomórka (nadajnik+odbiornik), BLUEBUS, regulowana 15 w poziomie, zasiêg 30 m

MOA2

element wykoñczeniowy do zainstalowania fotokomórek MOON

60,00

73,80

MOCF

kolumna aluminiowa, do fotokomórek MOON/F210, wysokoœæ 50 cm, srebrna

105,00

129,15

MOCF2

kolumna aluminiowa, do fotokomórek MOON/F210, wysokoœæ 100 cm, srebrna

180,00

221,40

IB

interfejs umo¿liwiaj¹cy wspó³pracê fotokomórek BLUEBUS z centralami z wejœciem klasycznym FOTO/STOP

250,00

307,50
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Wbudowana antena 433.92 MHz zwiêkszaj¹ca zasiêg dzia³ania
pilotów serii FLO/FLOR/ONE/SMILO/NICEWAY/INTI.

MOONLIGHT
NOWOŒÆ

BLUEBUS

Praktyczna: mo¿liwoœæ zamontowania w kilku pozycjach
(rysunek poni¿ej).

MOONLIGHT DOSTÊPNE DO 06.2015
NOWOŒÆ

Lampa sygnalizacyjna z mo¿liwoœci¹ monta¿u w kilku
pozycjach, z wbudowan¹ anten¹ 433.92 MHz.
Dostêpna w dwóch kolorach:
• pomarañczowa
• przezroczysta
Stopieñ zabezpieczenia IP44.

SERIA LL
Kod
LL

NOWOŒÆ

lampa sygnalizacyjna, 230 V, z wbudowan¹ anten¹ 433.92 MHz

LL24

NOWOŒÆ

LLB

NOWOŒÆ

SERIA MLT

WLT

cena netto
115,00

cena brutto
141,45

lampa sygnalizacyjna, 24 V, z wbudowan¹ anten¹ 433.92 MHz

130,00

159,90

lampa sygnalizacyjna, 12 V, z wbudowan¹ anten¹ 433.92 MHz, BLUEBUS

115,00

141,45

ML

lampa sygnalizacyjna, 230 V, z wbudowan¹ anten¹ 433.92 MHz, pomarañczowa

115,00

141,45

MLT

lampa sygnalizacyjna, 230 V, z wbudowan¹ anten¹ 433.92 MHz, przezroczysta

115,00

141,45

ML24

lampa sygnalizacyjna, 24 V, z wbudowan¹ anten¹ 433.92 MHz, pomarañczowa

130,00

159,90

ML24T

lampa sygnalizacyjna, 24 V, z wbudowan¹ anten¹ 433.92 MHz, przezroczysta

130,00

159,90

MLB

lampa sygnalizacyjna, 12 V, z wbudowan¹ anten¹ 433.92 MHz, BLUEBUS, pomarañczowa

115,00

141,45

MLBT

lampa sygnalizacyjna, 12V, z wbudowan¹ anten¹ 433.92 MHz, BLUEBUS, przezroczysta

115,00

141,45

WLT

lampa sygnalizacyjna, 12V, diodowa, BLUEBUS, z czujnikiem zmierzchowym, 2 pozycje œwiecenia

120,00

147,60

SERIA ML

Mo¿liwoœæ ³atwego zamontowania anteny ABFKIT/ABKIT
do lampy.

LUCY

£atwy monta¿: mo¿liwoœæ zamontowania lampy na uchwycie
uniwersalnym PORTOS (opcja).

BLUEBUS

Lampa sygnalizacyjna. Klasyka wzornictwa i trwa³oœci.
Dostêpna w trzech wersjach:
LUCY - zasilanie 230V
LUCY24 - zasilanie 24V
LUCYB - zasilanie 12V, z wbudowan¹ anten¹ 433.92 MHz

PORTOS

ABFKIT

Stopieñ zabezpieczenia IP44.

230V
LUCY / ML / MLT/LL
LUCY24 / ML24 / ML24T/LL24 24V
12V
LUCYB / MLB / MLBT/LLB
WLT
12V
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M-BAR/L-BAR

WALKY

X-BAR/S-BAR

WIL/SIGNO

SPIN 6031/6041

SPIN 21/22/23

SERIA LUCY

SPIN11

SUMO/SHEL

A60

A6F

A6

A400

A02

A01

Dobór lamp

SOON

27,06

SPIDO/SP6100

86,10

22,00

POP/WINGO 24V

70,00

podstawa uniwersalna PORTOS do zamocowania fotokomórki BF/MOON lub lampy serii LUCY

TUB

antena zwiêkszaj¹ca zasiêg pilota, 433.92 MHz, do zamontowania na lampie LUCY

PORTOS

RUN

ABFKIT

THOR

123,00

ROBO 500/1000

100,00

ROBUS

lampa sygnalizacyjna,12V, z wbudowan¹ anten¹ 433.92 MHz, BLUEBUS, pomarañczowa

A500

LUCYB

HOPP

123,00

MC424

100,00

MC824H

lampa sygnalizacyjna, 24V, pomarañczowa

lampa sygnalizacyjna, 230V, pomarañczowa

LUCY24

A824/A924

cena brutto
123,00

A700F

cena netto
100,00

Kod
LUCY

PRZE£¥CZNIKI

MOSIU
MOSEU

ESTETYCZNE WYKOÑCZENIE
AKCESORIÓW MOON - MOA2

DOSTÊPNE DO 06.2015

Prze³¹czniki kluczykowe, dwupozycyjne, europejska
wk³adka.

PODŒWIETLENIE ZAMKA
DIODA MOSA1

MOA1

Prze³¹czniki kluczykowe MOSEU i MOSIU: aluminiowa obudowa,
opcjonalne podœwietlenie, mo¿liwoœæ sterowania funkcjami:
„krok-po-kroku”, „otwiera”, „zamyka”, „stop”.

MOA2

Kod
MOSEU

prze³¹cznik kluczykowy, natynkowy, z wk³adk¹ europejsk¹

MOSIU

prze³¹cznik kluczykowy, podtynkowy, z wk³adk¹ europejsk¹

MOSA1

dioda LED, podœwietlenie prze³¹cznika MOSEU/MOSIU

MOA2

element wykoñczeniowy

MOA1

puszka do zamontowania prze³¹cznika MOSIU

SELE

prze³¹cznik kluczykowy, natynkowy, z wk³adk¹ europejsk¹

KLAWIATURY
KOLUMNY

cena netto
125,00

cena brutto
153,75

125,00

153,75

30,00

36,90

60,00

73,80

7,00

8,61

120,00

147,60

MOTXS/MOTXR

SELE

MOT

DOSTÊPNE DO 06.2015

Klawiatura przewodowa MOT: przewodowe sterowanie
automatyk¹, dwukana³owa, odporna, aluminiowa obudowa,
automatyczne podœwietlenie, wymagany dekoder MORX.

MORX

Klawiatura radiowa MOTXR/MOTXS: bezprzewodowe sterowanie
automatyk¹ (dzia³a jak pilot 2-kana³owy), zasiêg do 200 m w terenie
otwartym, z dostêpem za pomoc¹ kodu (kombinacja cyfr od 0 do 9
daje prawie milion mo¿liwoœci), dwukana³owa, odporna,
aluminiowa obudowa, automatyczne podœwietlenie.
Kod
MOTXS

klawiatura radiowa 433.92 MHz, 2-kana³owa, bezprzewodowa, seria SMILO

MOTXR
MOTB

cena netto
360,00

cena brutto
442,80

klawiatura radiowa 433.92 MHz, 2-kana³owa, bezprzewodowa, seria FLOR

360,00

442,80

klawiatura, 2-kana³owa, przewodowa, BLUEBUS

325,00

399,75

MOT

klawiatura, 2-kana³owa, przewodowa, wymagany dekoder MORX

225,00

276,75

MORX

dekoder MORX, mo¿na pod³¹czyæ do 4 klawiatur MOT lub 1 czytnika MOM

270,00

332,10

MOCS

MOCA1

COS

Kolumny aluminiowe.
Uniwersalne: mo¿liwoœæ zamontowania klawiatur kodowych, zamków kluczykowych,
czytników kart, fotokomórek.
Odpornoœæ: lakierowane proszkowo.
Wysokoœæ kolumn: 50 cm i 100 cm.

MOCF2

MOCF

COB

Kod
MOCA1

g³ówka mocuj¹ca MOT/MOTX/MOSEU/MOM do kolumny MOCF/MOCF2

FA2

uchwyt mocuj¹cy fotokomórkê serii F210 do kolumny MOCF/MOCF2

MOCS
MOCF
MOCF2

cena netto
60,00

cena brutto
73,80

15,00

18,45

kolumna aluminiowa do MOTX, MOSEU, MOT, MOM, wys. 100 cm, srebrna

180,00

221,40

kolumna aluminiowa, do fotokomórek MOON/F210, wys. 50 cm, srebrna

105,00

129,15

kolumna aluminiowa, do fotokomórek MOON/F210, wys. 100 cm, srebrna

180,00

221,40

COB

kolumna aluminiowa do fotokomórek BF, wysokoœæ 50 cm, lakierowana proszkowo, czarna

115,00

141,45

COS

kolumna aluminiowa do zamków SELE, wysokoœæ 100 cm, lakierowana proszkowo, czarna

150,00

184,50

AKCESORIA
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BLUEBUS: Nice oferuje now¹, cyfrow¹ klawiaturê MOTB
i zbli¿eniowy czytnik kart MOMB - z wewnêtrzn¹ pamiêci¹
BM1000 (255 kart), z mo¿liwoœci¹ programowania poprzez O-Box.
Mo¿liwoœæ pod³¹czenia 4 urz¹dzeñ do jednej centrali, z opcj¹
przyporz¹dkowania adresów, jak w fotokomórkach MOFB.
Urz¹dzenia BLUEBUS nie wymagaj¹ dekodera MORX.

KONTROLA
DOSTÊPU
BLUEBUS

MOM DOSTÊPNE DO 06.2015

System kontroli dostêpu. Sterowanie automatyk¹
za pomoc¹ kart zbli¿eniowych, pilotów z kart¹
zbli¿eniow¹ oraz klawiatur kodowych.
System dostêpny tak¿e w technologii BLUEBUS
(MOMB/MOTB).

Uniwersalnoœæ czytnika MOM: czytnik pracuje z kartami
MOCARD, kartami z kodem zamienialnym MOCARDP i pilotami
FLOR-M. Mo¿emy sterowaæ automatyk¹ zarówno kart¹, jak
i pilotem.
Dekoder MORX: mo¿e pracowaæ z 1 czytnikiem kart MOM lub
4 klawiaturami kodowymi MOT. Zasilanie 24V lub 12V, dwa
wyjœcia przekaŸnikowe.

Mo¿liwoœæ zastosowania: do dekodera mo¿na wczytaæ 255 kart.
Istnieje mo¿liwoœæ rozszerzenia pamiêci do 510 kart stosuj¹c
dodatkowy modu³ BM1000 (opcja).
MOT

MOMB

MOCARD

HSB1

Kod
HSB1

brelok

MOCARD
MOCARDP
FLO2R-M
FLO4R-M
ETP

ETP/ETPB

OŒÆ
W
O
N

EDS

cena netto
30,00

cena brutto
36,90

karta zbli¿eniowa 1 szt.

25,00

30,75

karta zbli¿eniowa z mo¿liwoœci¹ przypisania kodu 1 szt.

40,00

49,20

pilot 2-kana³owy, 433.92 MHz, z wbudowan¹ kart¹ zbli¿eniow¹

130,00

159,90

pilot 4-kana³owy, 433.92 MHz, z wbudowan¹ kart¹ zbli¿eniow¹

140,00

172,20

NOWOŒÆ

zbli¿eniowy czytnik kart, wymagany dekoder MORX (dostêpny od 03.2015)

325,00

399,75

ETPB

NOWOŒÆ

zbli¿eniowy czytnik kart, BLUEBUS (dostêpny od 03.2015)

325,00

399,75

EDS

NOWOŒÆ

klawiatura, 2-kana³owa, przewodowa, wymagany dekoder MORX, aluminiowa obudowa (dostêpna od 03.2015)

225,00

276,75

EDSB

NOWOŒÆ

klawiatura, 2-kana³owa, przewodowa, BLUEBUS, aluminiowa obudowa (dostêpna od 03.2015)

325,00

399,75

MOMB

zbli¿eniowy czytnik kart, BLUEBUS

325,00

399,75

MOTB

klawiatura, 2-kana³owa, przewodowa, BLUEBUS

325,00

399,75

MOM

zbli¿eniowy czytnik kart, wymagany dekoder MORX

210,00

258,30

MOT

klawiatura, 2-kana³owa, przewodowa, wymagany dekoder MORX

225,00

276,75

MORX

dekoder MORX, mo¿na pod³¹czyæ do 4 klawiatur MOT lub 1 czytnik MOM, pamiêæ 255 kart

270,00

332,10

BM1000

modu³ pamiêci o pojemnoœci 255 kart/kodów klawiatury

110,00

135,30
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TCB
TCB

Listwa rezystancyjna, 8.2 KOhm, mocowana na krawêdzi
bramy.
Bezpieczeñstwo: ochronna listwa TCB znacznie podnosi
bezpieczeñstwo bram automatycznych, ograniczaj¹c si³ê
ewentualnego uderzenia i powoduj¹c natychmiastowe
odwrócenie kierunku ruchu bramy.
Uniwersalna: wraz z interfejsem TCE umo¿liwiaj¹cym pod³¹czenie
do dowolnej centrali z klasycznymi wejœciami FOTO i STOP,
tworzy system zabezpieczaj¹cy zgodny z 3 kategori¹
bezpieczeñstwa wg normy EN 954-1.
Mo¿liwoœæ wspó³pracy z fotokomórk¹ bezprzewodow¹
przekaŸnikow¹ (FT210) lub bezprzekaŸnikow¹ BLUEBUS (FT210B).

TCK

TCA

TCE

Kod
TCB

rezystancyjna listwa ochronna 8.2 kOhm 1 mb

TCK

zestaw kompletuj¹cy do jednej listwy rezystancyjnej (zaœlepki, przy³¹cze, os³ony)

TCA

profil aluminiowy 2 mb

TCE

interfejs umo¿liwiaj¹cy wspó³pracê listwy TCB z dowoln¹ central¹ maj¹c¹ klasyczne wejœcia FOTO/STOP

SYSTEM
GRZEWCZY

cena netto
160,00

cena brutto
196,80

240,00

295,20

40,00

49,20

200,00

246,00

cena netto
200,00

cena brutto
246,00

200,00

246,00

TW1

Grza³ka z termostatem do podgrzewania silników w si³ownikach
do bram i szlabanach, do zastosowania w warunkach zimowych.
Termostat TW1: do sterowania dwoma grza³kami o mocy
maksymalnej 100 W ka¿da. Zakres regulacji progu w³¹czania
od -20o C do 0oC.
Grza³ka PW1: do ogrzewania mechanizmów automatyki
w warunkach zimowych, moc 20 W.
PW1

Kod
TW1

termostat, mo¿liwoœæ wspó³pracy z dwoma grza³kami PW1

PW1

grza³ka 20 W

AKCESORIA
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S/M/L BAR
Kompletna oferta szlabanów

NOWOCZESNA ALUMINIOWA
POKRYWA Z MO¯LIWOŒCI¥
ZAINSTALOWANIA OPCJONALNIE
LAMPY LUB SEMAFORÓW

Nowa rodzina szlabanów do kontroli dostêpu na parkingach,
uczelniach, wspólnotach mieszkaniowych, urzêdach,
obiektach przemys³owych, przeznaczonych
do pracy intensywnej.
Szeroka oferta: 5 modeli w 3 wersjach, 7 ró¿nych ramion
modu³owych od 3 do 9 m.

£ATWY SYSTEM
WYSPRZÊGLENIA

3m

STALOWA OBUDOWA
ZABEZPIECZONA W PROCESIE
KATAFOREZY, MALOWANA
PROSZKOWO LUB W WERSJI
ZE STALI NIERDZEWNEJ

MO¯LIWOŒÆ ZAINSTALOWANIA
FOTOKOMÓREK W OBUDOWIE
SZLABANU

SBAR
- z ramieniem 4 m
œwiat³o przejazdu: 379 cm

4m

4m

œwiat³o przejazdu: 286 cm

5m
3m

5m

3m
4m

3m

M3BAR
- z ramieniem 3 m
œwiat³o przejazdu: 286 cm

M5BAR
- z ramieniem 4 m
œwiat³o przejazdu: 386 cm
4m

3m
4m
4m

LBAR
- z ramieniem 7 m (3+4)*
œwiat³o przejazdu: 699 cm

- z ramieniem 8 m (4+4)*
œwiat³o przejazdu: 799 cm

*w celu po³¹czenia ramion nale¿y zastosowaæ ³¹cznik ramion XBA9
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- z ramieniem 5 m
œwiat³o przejazdu: 486 cm

SZLABANY

4m
5m

- z ramieniem 9 m (4+5)*
œwiat³o przejazdu: 899 cm

M7BAR
- z ramieniem 5 m
œwiat³o przejazdu: 486 cm

- z ramieniem 6 m (3+3 m)*
œwiat³o przejazdu: 604 cm

- z ramieniem 7 m (3+4 m)*
œwiat³o przejazdu: 704 cm

S-BAR

M-BAR

L-BAR

WIL

SIGNO

KOLCZATKI

ramiê 4 m

108-109

SBAR

ramiê 3 m

110-111

M3BAR

ramiê do 5 m

110-111

M5BAR

ramiê do 7 m

110-111

M7BAR

ramiê do 9 m

112-113

LBAR

ramiê 4 m

114-115

WIL4

ramiê 6 m

114-115

WIL6

ramiê 3 m

116-117

SIGNO3

ramiê 4 m

116-117

SIGNO4

ramiê do 8.5 m

116-117

SIGNO6

NOWOŒÆ

kolczatka sprzê¿ona z barier¹, malowana, nawierzchniowa, dla samochodów osobowych i ciê¿arowych

118

DAMO/DAMOC

NOWOŒÆ

kolczatka sprzê¿ona z barier¹, ocynkowana, nawierzchniowa, dla samochodów osobowych i ciê¿arowych

118

DAMOI/DAMCI

NOWOŒÆ

kolczatka sprzê¿ona z barier¹, ocynkowana, podziemna, dla samochodów ciê¿arowych

118

DAMCUI

NOWOŒÆ

kolczatka bezw³adnoœciowa, ocynkowana, nawierzchniowa, dla samochodów ciê¿arowych

118

DAMCBI

NOWOŒÆ

kolczatka sprzê¿ona z barier¹, ocynkowana, nawierzchniowa, dwustronna, dla samochodów ciê¿arowych

118

DAMCI2
SZLABANY
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S-BAR

Trwalszy i bezpieczniejszy: rozpoznanie przeszkody
i kontrola pr¹du silnika podczas pracy szlabanu.
Autodiagnoza: lampa sygnalizuje niesprawne dzia³anie
systemu - liczb¹ migniêæ okreœla typ b³êdu.

SOLEMYO

OPERA

BLUEBUS

24V

Mo¿liwoœæ do³¹czenia ochronnej listwy optycznej
lub rezystancyjnej (8.2 KOhm) najnowszej generacji.

Szlaban elektromechaniczny do obiektów prywatnych,
publicznych i zastosowañ przemys³owych o d³ugoœci
ramienia do 4 m, do pracy intensywnej.
Szerokoœæ przejazdu do 3,85 m.

Oszczêdny: w stanie spoczynku ogranicza pobór energii,
przechodz¹c w tryb „Stand by”.
Zawsze pracuje: dziêki akumulatorowi awaryjnemu PS124 (opcja)
szlaban pracuje, nawet w przypadku braku zasilania.

Silnik 24V z enkoderem, wbudowana modu³owa centrala steruj¹ca
XBA20 BLUEBUS.

Z³¹cze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS.

Moc 300 W i moment obrotowy 100 Nm.

Fotokomórki typu BLUEBUS.

Trwa³oœæ i niezawodnoœæ. Solidna, stalowa konstrukcja.
Nowe, wytrzyma³e sprê¿yny wywa¿aj¹ce, gwarantuj¹ce
1.000.000 cykli pracy, ramiona o eliptycznym przekroju,
odporne na silny wiatr.

funkcje central strona 72/73
przyk³adowe zestawy strona 130

Widoczny: obs³uga diodowych œwiate³ (opcja) wbudowanych
w pokrywie: œwiat³o migaj¹ce, oœwietlenie sta³e (XBA7), semafor
czerwony/zielony (XBA8).
Szybki i ³atwy dostêp do centrali steruj¹cej BLUEBUS dziêki
umieszczeniu jej w górnej czêœci szlabanu.
Wygodniejsze programowanie i serwisowanie: oddzielone
strefy w obudowie dla elektroniki i mechaniki, by ograniczyæ zagro¿enia
podczas obs³ugi technicznej.
Fotokomórki w obudowie szlabanu, mocowane w prosty
sposób w specjalnych uchwytach (opcja).
Wyrafinowany: mo¿liwoœæ ustawienia dodatkowych parametrów funkcji
za pomoc¹ O-View.

Kod
SBAR

SBAR
ZESTAW

jednostka centralna dla ramienia 4 m: motoreduktor 24V, obudowa, centrala steruj¹ca XBA20, uchwyt do mocowania
ramienia owalnego, kotwy i p³yta podstawy do monta¿u
Zestaw SBAR: jednostka centralna SBAR, ramiê aluminiowe owalne 4000 mm XBA19, listwy ochronne na ramiê XBA13,
nalepki ostrzegawcze WA10

Parametry
Zasilanie
Zasilanie silnika
Zasilanie awaryjne
Moc pobierana
Natê¿enie pr¹du
Stopieñ zabezpieczenia
Moment obrotowy
Minimalny czas otwarcia
Temperatura pracy
Intensywnoœæ pracy
Wymiary
Ciê¿ar
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(V)
(V)
(W)
(A)
(IP)
(Nm)
(s)
(oC min/max)
(cykle/h)
(mm)
(kg)

SBAR
230/SOLEMYO
24
PS124
300
1
44
100
4
-20 do +50
100
330x180x1180h
46

cena netto
2 750,00

cena brutto
3 382,50

3 100,00

3813,00

AKCESORIA

XBA19
ramiê aluminiowe,
owalne, 45x58x4000 mm

WA11
podpora ramienia sta³a,
regulowana wysokoœæ

XBA4
diodowe œwiat³a
ostrzegawcze 4 m

PS124
akumulator 24V 1.2 Ah
z wbudowan¹ kart¹ ³adowania

WA10
nalepki ostrzegawcze
na ramiê szlabanu (24 szt.)

150,00
184,50 brutto

250,00
307,50 brutto

180,00
221,40 brutto

290,00
356,70 brutto

80,00
98,40 brutto

XBA13
listwy ochronne, gumowe,
czerwone na ramiê XBA 9x1 m

XBA7
modu³ lampy sygnalizacyjnej
kolor bia³y lub pomarañczowy
do szlabanów BAR

SIA1
p³yta monta¿owa z kotwami

MOFB
fotokomórki (para) BLUEBUS
zasiêg 15-30 m

OVIEW/A
programator, po³¹czenie
za pomoc¹ BUS T4

120,00
147,60 brutto

175,00
215,25 brutto

200,00
246,00 brutto

190,00
233,70 brutto

650,00
799,50 brutto
POZOSTA£E AKCESORIA STR. 94-105

WYMIARY

SCHEMAT INSTALACJI
O-View

4m
Panel
s³oneczny SYP

1.180 mm

Prze³¹cznik
kluczykowy
lub cyfrowy

Fotokomórki
naœcienne

Fotokomórki
na s³upku

Zestaw
akumulatorów
w obudowie

[legenda]

330

180

[3 x 1.5 mm2] zasilanie
[2 x 0.5 mm2] linia foto BLUEBUS
[4 x 0.5 mm2] zamek, przycisk

SZLABANY
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M-BAR

Wyrafinowany: mo¿liwoœæ ustawienia dodatkowych parametrów funkcji
za pomoc¹ O-View.
Szybki i ³atwy dostêp do centrali steruj¹cej, umieszczonej
w górnej czêœci obudowy szlabanu.

SOLEMYO

OPERA

BLUEBUS

24V

Fotokomórki w obudowie szlabanu, mocowane w prosty
sposób w specjalnych uchwytach (opcja).

Szlaban elektromechaniczny do obiektów prywatnych,
publicznych i zastosowañ przemys³owych o d³ugoœci
ramienia do 7 m, do pracy bardzo intensywnej.
Szerokoœæ przejazdu do 7 m.

Trwalszy i bezpieczniejszy: funkcja rozpoznania przeszkody
z regulacj¹ czu³oœci, kontrola pr¹du silnika podczas pracy szlabanu.
Autodiagnoza: lampa sygnalizuje niesprawne dzia³anie
systemu - liczb¹ migniêæ okreœla typ b³êdu.

Silnik 24V z enkoderem, wbudowana modu³owa centrala steruj¹ca
XBA3 BLUEBUS.

Mo¿liwoœæ do³¹czenia ochronnej listwy optycznej
lub rezystancyjnej (8.2 KOhm) najnowszej generacji.

Modu³owoœæ: szlaban wspó³pracuje z ramionami 3, 4 i 5 m, dziêki
unikalnemu systemowi ³¹czenia ramion.

Oszczêdny: w stanie spoczynku ogranicza pobór energii,
przechodz¹c w tryb „Stand by”.

Moc 150 W i moment obrotowy do 300 Nm.

Zawsze pracuje: dziêki akumulatorowi awaryjnemu PS224 (opcja)
szlaban pracuje, nawet w przypadku braku zasilania.

Mo¿liwoœæ sterowania dwóch zsynchronizowanych ze sob¹
szlabanów dziêki funkcji „master/slave”.

SZLABANY M-BAR
IDEALNE DO SYSTEMU NICEPARK

Z³¹cze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS.

Trwa³oœæ i niezawodnoœæ. Solidna, stalowa konstrukcja. Nowe, wytrzyma³e
sprê¿yny wywa¿aj¹ce, gwarantuj¹ce 1.000.000 cykli pracy, ramiona
o eliptycznym przekroju, odporne na silny wiatr.

Fotokomórki typu BLUEBUS.
funkcje central strona 72/73
przyk³adowe zestawy strona 130

Widoczny: obs³uga diodowych œwiate³ (opcja) wbudowanych
w pokrywie: œwiat³o migaj¹ce, oœwietlenie sta³e (XBA7), semafor
czerwony/zielony (XBA8).
Uniwersalne, programowalne wyjœcie „light”: kontrolka stanu szlabanu,
sygnalizacja przejazdu, ostrzegawcze oœwietlenie ramienia, elektrozamek,
przyssawka, kontrolka konserwacji.
Wbudowane dwa detektory pêtli indukcyjnych do bezpoœredniego pod³¹czenia
pêtli.
P³ynne i bezpieczne sterowanie ruchem ramienia, dziêki analizie sygna³ów
z enkodera oraz kontroli pr¹du silnika.
Wygodniejsze programowanie i serwisowanie: oddzielone
strefy w obudowie dla elektroniki i mechaniki, by ograniczyæ zagro¿enia
podczas obs³ugi technicznej.
Kod
M3BAR

M5BAR
M5BARI*

M7BAR
M7BARI*

cena netto
4 500,00

cena brutto
5 535,00

jednostka centralna dla ramienia do 4, 5 m: motoreduktor 24V, obudowa, centrala steruj¹ca XBA3, uchwyt do mocowania
ramienia owalnego, kotwy i p³yta podstawy do monta¿u, do 500 cykli/godzinê
jednostka centralna dla ramienia do 4, 5 m: motoreduktor 24V, obudowa ze stali nierdzewnej, centrala steruj¹ca XBA3, uchwyt do mocowania
ramienia owalnego, kotwy i p³yta podstawy do monta¿u, do 500 cykli/godzinê

3 800,00

4 674,00

5 800,00

7 134,00

jednostka centralna dla ramienia do 5, 6, 7 m: motoreduktor 24V, obudowa, centrala steruj¹ca XBA3, uchwyt do mocowania
ramienia owalnego, kotwy i p³yta podstawy do monta¿u
jednostka centralna dla ramienia do 5, 6, 7 m: motoreduktor 24V, obudowa ze stali nierdzewnej, centrala steruj¹ca XBA3,
uchwyt do mocowania ramienia owalnego, kotwy i p³yta podstawy do monta¿u

4 500,00

5 535,00

6 500,00

7 995,00

jednostka centralna dla ramienia do 3 m: motoreduktor 24V, obudowa, centrala steruj¹ca XBA3, uchwyt do mocowania
ramienia owalnego, kotwy i p³yta podstawy do monta¿u, szybki - czas otwarcia 1.5 s

* na specjalne zamówienie

Parametry
Zasilanie
Zasilanie silnika
Zasilanie awaryjne
Natê¿enie pr¹du
Stopieñ zabezpieczenia
Moment obrotowy
Minimalny czas otwarcia
Temperatura pracy
Intensywnoœæ pracy
Wymiary
Ciê¿ar
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(V)
(V)
(A)
(IP)
(Nm)
(s)
o
( C min/max)
(cykle/h)
(mm)
(kg)

M3BAR
230/SOLEMYO
24
PS224
1.3
44
100
1.5
-20 do +50
500
400x299x1215h
80

M5BAR
230/SOLEMYO
24
PS224
1.1
44
200
3
-20 do +50
350
400x299x1215h
80

M7BAR
230/SOLEMYO
24
PS224
1.1
44
300
6
-20 do +50
200
400x299x1215h
85

AKCESORIA

XBA15
ramiê aluminiowe,
owalne, 69x92x3150 mm

XBA14
ramiê aluminiowe,
owalne, 69x92x4150 mm

XBA5
ramiê aluminiowe,
owalne, 69x92x5150 mm

XBA9
³¹cznik do ramion
XBA15/XBA14/XBA5

XBA13
listwy ochronne, gumowe,
czerwone na ramiê XBA, 9x1 m

200,00
246,00 brutto

220,00
270,60 brutto

250,00
307,50 brutto

80,00
98,40 brutto

120,00
147,60 brutto

XBA4
diodowe œwiat³a
ostrzegawcze, 4 m

XBA6
diodowe œwiat³a
ostrzegawcze, 6 m

XBA18
diodowe œwiat³a
ostrzegawcze, 8 m

XBA10
uchwyt przegubowy
dla ramion 3 lub 4 m

XBA11
przegub dla ramion XBA15
(od 1950 do 2400 mm)
wys. po podniesieniu

180,00
221,40 brutto

200,00
246,00 brutto

220,00
270,60 brutto

370,00
455,10 brutto

480,00
590,40 brutto

WA12
WA11
podpora ramienia ruchoma
podpora ramienia sta³a,
(do szlabanów M5BAR, M7BAR, LBAR) regulowana wysokoœæ

XBA8
modu³ semaforów do szlabanów
BAR

XBA7
modu³ lampy sygnalizacyjnej
do szlabanów BAR

WA10
nalepki ostrzegawcze
na ramiê szlabanu (24 szt.)

250,00
307,50 brutto

250,00
307,50 brutto

250,00
307,50 brutto

175,00
215,25 brutto

80,00
98,40 brutto

PS224
akumulator 24V 7.2 Ah
z wbudowan¹ kart¹ ³adowania

WA13
listwy aluminiowe, zabezpieczaj¹ce,
pod ramiê p³askie, w odc. 2 m
(do szlabanów M5BAR, M7BAR, LBAR)
320,00
393,60 brutto

XBA16
p³yta monta¿owa
z kotwami

MOFB
fotokomórki (para) BLUEBUS
zasiêg 15-30 m

OVIEW/A
programator, po³¹czenie
za pomoc¹ BUS T4

200,00
246,00 brutto

190,00
233,70 brutto

650,00
799,50 brutto

460,00
565,80 brutto

POZOSTA£E AKCESORIA STR. 94-105
WYMIARY

SCHEMAT INSTALACJI

O-View

1.215 mm

Fotokomórki
naœcienne

Fotokomórki
na s³upku

max 7 m

Panel
s³oneczny SYP

Prze³¹cznik
kluczykowy
lub cyfrowy

Zestaw
akumulatorów
w obudowie

[legenda]
[3 x 1.5 mm2] zasilanie
[2 x 0.5 mm2] linia foto BLUEBUS
[4 x 0.5 mm2] zamek, przycisk

299

400
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L-BAR

Wyrafinowany: mo¿liwoœæ ustawienia dodatkowych parametrów funkcji
za pomoc¹ O-View.
Szybki i ³atwy dostêp do centrali steruj¹cej, umieszczonej
w górnej czêœci obudowy szlabanu.

SOLEMYO

OPERA

BLUEBUS

24V

Fotokomórki w obudowie szlabanu, mocowane w prosty
sposób w specjalnych uchwytach (opcja).

Szlaban elektromechaniczny do obiektów prywatnych,
publicznych i zastosowañ przemys³owych o d³ugoœci
ramienia do 9 m, do pracy bardzo intensywnej.
Szerokoœæ przejazdu do 9 m.
Silnik 24V z enkoderem, wbudowana modu³owa centrala steruj¹ca
XBA3 BLUEBUS.
Mocny: dla ramion od 7 do 9m.
Modu³owoœæ: szlaban wspó³pracuje z ramionami 3, 4 i 5 m, dziêki
unikalnemu systemowi ³¹czenia ramion.
Moc 160 W i moment obrotowy 400 Nm.
Mo¿liwoœæ inteligentnej kontroli dwóch zsynchronizowanych
szlabanów dziêki funkcji „master/slave”.
Trwa³oœæ i niezawodnoœæ. Solidna, stalowa konstrukcja.
Nowe, wytrzyma³e sprê¿yny wywa¿aj¹ce, gwarantuj¹ce
1.000.000 cykli pracy, ramiona o eliptycznym przekroju,
odporne na silny wiatr.

Trwalszy i bezpieczniejszy: funkcja rozpoznania przeszkody
z regulacj¹ czu³oœci, kontrola pr¹du silnika podczas pracy szlabanu.
Autodiagnoza: lampa sygnalizuje niesprawne dzia³anie
systemu - liczb¹ migniêæ okreœla typ b³êdu.
Mo¿liwoœæ do³¹czenia ochronnej listwy optycznej
lub rezystancyjnej (8.2 KOhm) najnowszej generacji.
Oszczêdny: w stanie spoczynku ogranicza pobór energii,
przechodz¹c w tryb „Stand by”.
Zawsze pracuje: dziêki akumulatorowi awaryjnemu PS224 (opcja)
szlaban pracuje, nawet w przypadku braku zasilania.
Z³¹cze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS.
Fotokomórki typu BLUEBUS.
funkcje central strona 72/73
przyk³adowe zestawy strona 130

Wbudowana centrala steruj¹ca. Obs³uga diodowych œwiate³
(opcja) wbudowanych w pokrywie: œwiat³o migaj¹ce, oœwietlenie
sta³e (XBA7), semafor czerwony/zielony (XBA8).
Uniwersalne, programowalne wyjœcie „light”: kontrolka stanu szlabanu,
sygnalizacja przejazdu, ostrzegawcze oœwietlenie ramienia, elektrozamek,
przyssawka, kontrolka konserwacji.
Wbudowane dwa detektory pêtli indukcyjnych do bezpoœredniego pod³¹czenia
pêtli.
P³ynne i bezpieczne sterowanie ruchem ramienia, dziêki analizie sygna³ów
z enkodera oraz kontroli pr¹du silnika.
Wygodniejsze programowanie i serwisowanie: oddzielone
strefy w obudowie dla elektroniki i mechaniki, by ograniczyæ zagro¿enia
podczas obs³ugi technicznej.
Kod
LBAR

ZESTAW do 8m
LBAR

jednostka centralna dla ramienia 7, 8, 9 m: motoreduktor 24V, obudowa, centrala steruj¹ca XBA3, uchwyt do mocowania
ramienia owalnego, kotwy i p³yta podstawy do monta¿u
Zestaw LBAR: jednostka centralna LBAR, ramiê aluminiowe owalne 4150 mm XBA14x2, ³¹cznik ramienia XBA9, listwy ochronne
na ramiê XBA13x2, nalepki ostrzegawcze WA10

Parametry
Zasilanie
Zasilanie silnika
Zasilanie awaryjne
Moc pobierana
Natê¿enie pr¹du
Stopieñ zabezpieczenia
Moment obrotowy
Minimalny czas otwarcia
Temperatura pracy
Intensywnoœæ pracy
Wymiary
Ciê¿ar
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(V)
(V)
(W)
(A)
(IP)
(Nm)
(s)
(oC min/max)
(cykle/h)
(mm)
(kg)

LBAR
230/SOLEMYO
24
PS224
160
1.3
44
400
8
-20 do +50
150
500x299x1215h
98

cena netto
5 800,00

cena brutto
7 134,00

6 640,00

8 167,20

AKCESORIA

XBA15
ramiê aluminiowe,
owalne, 69x92x3150 mm

XBA14
ramiê aluminiowe,
owalne, 69x92x4150 mm

XBA5
ramiê aluminiowe,
owalne, 69x92x5150 mm

XBA9
³¹cznik do ramion
XBA15/XBA14/XBA5

XBA13
listwy ochronne, gumowe,
czerwone na ramiê XBA, 9x1 m

200,00
246,00 brutto

220,00
270,60 brutto

250,00
307,50 brutto

80,00
98,40 brutto

120,00
147,60 brutto

XBA4
diodowe œwiat³a
ostrzegawcze, 4 m

XBA6
diodowe œwiat³a
ostrzegawcze, 6 m

XBA18
diodowe œwiat³a
ostrzegawcze, 8 m

XBA10
uchwyt przegubowy
dla ramion 3 lub 4 m

WA10
nalepki ostrzegawcze
na ramiê szlabanu (24 szt.)

180,00
221,40 brutto

200,00
246,00 brutto

220,00
270,60 brutto

370,00
455,10 brutto

80,00
98,40 brutto

WA12
WA11
podpora ramienia ruchoma
podpora ramienia sta³a,
(do szlabanów M5BAR, M7BAR, LBAR) regulowana wysokoœæ

XBA8
modu³ semaforów do szlabanów
BAR

XBA7
modu³ lampy sygnalizacyjnej
do szlabanów BAR

PS224
akumulator 24V 7.2 Ah
z wbudowan¹ kart¹ ³adowania

250,00
307,50 brutto

250,00
307,50 brutto

250,00
307,50 brutto

175,00
215,25 brutto

460,00
565,80 brutto

MOFB
fotokomórki (para) BLUEBUS
zasiêg 15-30 m

WA13
listwy aluminiowe, zabezpieczaj¹ce,
pod ramiê p³askie, w odc. 2 m
(do szlabanów M5BAR, M7BAR, LBAR)
320,00
393,60 brutto

SOLEMYO (SYKCE)
zestaw zasilania s³onecznego

OVIEW/A
programator, po³¹czenie
za pomoc¹ BUS T4

1 350,00
1 660,50 brutto

650,00
799,50 brutto

190,00
233,70 brutto

POZOSTA£E AKCESORIA STR. 94-105

WYMIARY

SCHEMAT INSTALACJI

O-View

max 9 m

Prze³¹cznik
kluczykowy
lub cyfrowy

1215 mm

Panel
s³oneczny SYP

Fotokomórki
naœcienne
Zestaw
akumulatorów
w obudowie
Fotokomórki
na s³upku

[legenda]
[3 x 1.5 mm2] zasilanie
[2 x 0.5 mm2] linia foto BLUEBUS
[4 x 0.5 mm2] zamek, przycisk

299

500
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WIL

Zawsze widoczny po zamontowaniu lampek diodowych LED
(WA9) w listwach ochronnych.
Zawsze pracuje: dziêki akumulatorom awaryjnym B12-B
(opcja - 2 szt. + karta CARICA) szlaban otworzy siê i zamknie,
nawet w przypadku braku zasilania.

24V

Z³¹cze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS.

Szlaban elektromechaniczny do obiektów publicznych
i zastosowañ przemys³owych, o d³ugoœci ramienia 4 m
lub 6 m. Szerokoœæ przejazdu do 6 m.

Fotokomórki typu BF/MOF/FK/F210/FT210/ERA.
funkcje central strona 72/73
przyk³adowe zestawy strona 130

Nowa, wbudowana centrala steruj¹ca, WA20/A ze z³¹czem
radiowym typu OXI, SMXI, SMXIS. Silnik 24V, do intensywnej
pracy.
Dwie wersje: 4 m (WIL4) i 6 m (WIL6).
Lakierowana obudowa w kolorze RAL2004.
Wbudowana centrala steruj¹ca, mo¿e byæ wyjmowana dla
u³atwienia pod³¹czeñ i ustawieñ.
Uniwersalny monta¿: ramiê mo¿e byæ zamocowane
prawostronnie lub lewostronnie.
£atwe wywa¿enie: regulacja napiêcia sprê¿yny.
Ograniczniki mechaniczne otwierania i zamykania.
Bezpieczny: system wykrywania przeszkody przy otwarciu
i zamkniêciu, pod³¹czenie dwóch linii fotokomórek, regulacja
prêdkoœci i czu³oœci, obs³uga semaforu.

Kod
WIL4
WIL6

jednostka centralna dla ramienia 4 m: motoreduktor 24V, obudowa, centrala steruj¹ca WA20/A, uchwyt do mocowania
ramienia p³askiego, kotwy i p³yta podstawy do monta¿u
jednostka centralna dla ramienia 6 m: motoreduktor 24V, obudowa, centrala steruj¹ca WA20/A, uchwyt do mocowania
ramienia p³askiego, kotwy i p³yta podstawy do monta¿u

cena netto
3 350,00

cena brutto
4 120,50

4 300,00

5 289,00

przyk³adowe zestawy strona 130

WIL6
• przejazd 6 m
• z ramieniem p³askim
lub tubowym

Parametry
Zasilanie
Zasilanie silnika
Moc pobierana
Natê¿enie pr¹du
Natê¿enie pr¹du (silnik)
Stopieñ zabezpieczenia
Prze³o¿enie motoreduktora
Moment obrotowy
Minimalny czas otwarcia
Temperatura pracy
Intensywnoœæ pracy
Wymiary
Ciê¿ar
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(V)
(V)
(W)
(A)
(A)
(IP)
(Nm)
(s)
(oC min/max)
(%)
(mm)
(kg)

WIL4
230
24
180
1.0
8.0
44
1/456
150
3.5
-20 do +50
80
320x1000x290
46

WIL6
230
24
100
0.5
5.0
44
1/456
220
7.0
-20 do +50
80
420x1050x290
54

WIL4
• przejazd 4 m
• z ramieniem p³askim
lub tubowym

4

6

Szerokoœæ przejazdu (m)

AKCESORIA DO WIL4

WA1
ramiê aluminiowe, p³askie
36 x 73 x 4250 mm

WA2
listwy ochronne, gumowe,
czerwone, na ramiê WA1

270,00
332,10 brutto

180,00
221,40 brutto

WA3
ramiê aluminiowe, tubowe
70 x 4250 mm, zalecane
do wietrznych miejsc
370,00
455,10 brutto

WA4
uchwyt mocuj¹cy
do ramienia tubowego WA3

WA14
³¹cznik do ramienia
³amanego - p³askiego WA1

180,00
221,40 brutto

600,00
738,00 brutto

AKCESORIA DO WIL6

WA21
ramiê aluminiowe, p³askie
36 x 94 x 6250 mm

WA22
ramiê aluminiowe, p³askie,
z ³¹cznikiem, 2-czêœciowe
36 x 94 x 3125 mm

WA6
listwy ochronne, gumowe,
czerwone, na ramiê WA21, WA22

WA7
ramiê aluminiowe, tubowe
90 x 6250 mm, zalecane
do wietrznych miejsc

WA8
uchwyt mocuj¹cy
do ramienia tubowego WA7

640,00
787,20 brutto

670,00
824,10 brutto

280,00
344,40 brutto

620,00
762,60 brutto

180,00
221,40 brutto

WSPÓLNE AKCESORIA DO WIL4/WIL6

WA9
lampki ostrzegawcze LED na
ramiê, montowane w listwach
ochronnych WA2/WA6 - 6 szt

WA10
nalepki ostrzegawcze
na ramiê szlabanu (24 szt)

WA11
podpora ramienia sta³a,
regulowana wysokoœæ

WA12
podpora ramienia ruchoma

WA13
listwy aluminiowe,
zabezpieczaj¹ce, pod
ramiê p³askie, w odc. 2 m

350,00
430,50 brutto

80,00
98,40 brutto

250,00
307,50 brutto

250,00
307,50 brutto

320,00
393,60 brutto

CARICA
karta ³adowania
akumulatorów B12-B

B12-B
akumulator 12V 7.2 Ah

130,00
159,90 brutto

180,00
221,40 brutto

SCHEMAT INSTALACJI

POZOSTA£E AKCESORIA STR. 94-105

[legenda]
[3 x 1.5 mm22] zasilanie
[4 x 0.5 mm2] linia foto (RX)
[2 x 0.5 mm2] linia foto (TX)
[4 x 0.5 mm ] zamek, przycisk
[2 x 0.75 mm2] lampa 24V
[Rg58] antena
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SIGNO

Zawsze widoczny po zamontowaniu lampek diodowych LED
(WA9) w listwach ochronnych.
Przydatne funkcje: zamkniêcie szlabanu po przeciêciu linii
fotokomórek, obs³uga dwóch typów semaforów, sprawdzenie
linii FOTO przed ka¿dym ruchem (fototest).

24V

Szlaban elektromechaniczny do obiektów prywatnych,
publicznych i zastosowañ przemys³owych o d³ugoœci
ramienia do 8.5 m, do pracy bardzo intensywnej.
Szerokoœæ przejazdu 8,5 m.
Silnik 24V z enkoderem, wbudowana modu³owa centrala steruj¹ca.

Funkcja serwisowa: kontrolka sygnalizuje potrzebê wykonania
konserwacji po wczeœniejszym zaprogramowaniu iloœci cykli.
Tryb serwisowy: po uszkodzeniu sprê¿yny szlaban mo¿e pracowaæ
awaryjnie (praca skokowa w trybie serwisowym).
Zawsze pracuje: dziêki akumulatorowi awaryjnemu PS224 (opcja)
szlaban pracuje, nawet w przypadku braku zasilania.

Mocny i szybki: elektromechaniczny 24V motoreduktor o mocy
300W i momencie obrotowym do 250Nm. Czas otwarcia
od 1.8 s (SIGNO3), 3.0 s (SIGNO4), 6.0 s (SIGNO6).

Z³¹cze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS.

Intensywne u¿ytkowanie: nowy, 24V motoreduktor z enkoderem
mo¿e byæ u¿ytkowany w miejscach o wysokim natê¿eniu ruchu.

funkcje central strona 72/73

Fotokomórki typu BF/MOF/FK/ERA.

przyk³adowe zestawy strona 131

Funkcja master/slave: automatycznie synchronizuje pracê dwóch
szlabanów pracuj¹cych obok siebie - umo¿liwia to obs³ugê
wjazdów o szerokoœci nawet do 17 m.
Zaawansowana, nowoczesna elektronika: ³atwa regulacja si³y,
prêdkoœci i zwolnienia.
Bezpieczny: ³agodny start przy otwieraniu i zwolnienie przy
zamykaniu.
Inteligentny: odwrócenie ruchu ramienia w przypadku napotkania
przeszkody.
Wygodny: ³atwy dostêp do centrali steruj¹cej umieszczonej
na górze pod pokryw¹ - proste ustawienia funkcji oraz ³atwy dostêp
do motoreduktora.

Kod
SIGNO4
SIGNO4I*
SIGNO6
SIGNO6I*
SIGNO3

SZLABANY DOSTÊPNE TAK¯E
W OBUDOWIE ZE STALI NIERDZEWNEJ.
SZCZEGÓ£Y W DZIALE HANDLOWYM.

jednostka centralna dla ramienia 4 m: motoreduktor 24V, obudowa, centrala steruj¹ca SIA20/A, uchwyt do mocowania
ramienia p³askiego, kotwy i p³yta podstawy do monta¿u
jednostka centralna dla ramienia 4 m: motoreduktor 24V, obudowa ze stali nierdzewnej, centrala steruj¹ca SIA20/A, uchwyt do mocowania
ramienia p³askiego, kotwy i p³yta podstawy do monta¿u
jednostka centralna dla ramienia do 8.5 m: motoreduktor 24V, obudowa, centrala steruj¹ca SIA20/A, uchwyt do mocowania
ramienia p³askiego, kotwy i p³yta podstawy do monta¿u
jednostka centralna dla ramienia do 8.5 m: motoreduktor 24V, obudowa ze stali nierdzewnej, centrala steruj¹ca SIA20/A, uchwyt do mocowania
ramienia p³askiego, kotwy i p³yta podstawy do monta¿u
jednostka centralna dla ramienia 3 m: motoreduktor 24V, szybki - czas otwarcia 1.8 s, obudowa, centrala steruj¹ca SIA20/A, uchwyt
do mocowania ramienia p³askiego, kotwy i p³yta podstawy do monta¿u

cena netto
3 600,00

cena brutto
4 428,00

4 850,00

5 965,50

4 500,00

5 535,00

5 700,00

7 011,00

4 700,00

5 781,00

przyk³adowe zestawy strona 131

* na specjalne zamówienie

Parametry
Zasilanie
Zasilanie silnika
Moc pobierana
Natê¿enie pr¹du
Natê¿enie pr¹du (silnik)
Stopieñ zabezpieczenia
Prze³o¿enie motoreduktora
Moment obrotowy
Czas otwarcia
Temperatura pracy
Intensywnoœæ pracy
Wymiary
Ciê¿ar
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(V)
(V)
(W)
(A)
(A)
(IP)
(Nm)
(s)
(oC min/max)
(%)
(mm)
(kg)

SIGNO3
230
24
300
1.1
10.0
44
1/123
130
1.8-4.0
-20 do +50
80
320x1070x320
50

SIGNO4
230
24
300
1.3
12.0
44
1/241
200
3.0-6.0
-20 do +50
80
320x1070x320
50

SIGNO6
230
24
500
1.3
12.0
44
1/241
250
6.0-10.0
-20 do +50
80
420x1070x340
58

SIGNO6 + WA24
• przejazd 8.5 m z ramieniem
tubowym WA24 z przeciwwag¹
SIGNO6
• przejazd 6 m z ramieniem
p³askim lub tubowym
SIGNO4
• przejazd 4 m z ramieniem
p³askim lub tubowym
SIGNO3
• przejazd 3 m z ramieniem
p³askim
3

4

6

8.5

Szerokoœæ przejazdu (m)

AKCESORIA DO SIGNO4

WA1
ramiê aluminiowe, p³askie
36 x 73 x 4250 mm

WA2
listwy ochronne, gumowe,
czerwone, na ramiê WA1

270,00
332,10 brutto

180,00
221,40 brutto

WA3
ramiê aluminiowe, tubowe
70 x 4250 mm, zalecane
do wietrznych miejsc
370,00
455,10 brutto

WA4
uchwyt mocuj¹cy
do ramienia tubowego WA3

WA14
³¹cznik do ramienia
³amanego - p³askiego WA1

180,00
221,40 brutto

600,00
738,00 brutto

AKCESORIA DO SIGNO6

WA21
ramiê aluminiowe, p³askie
36 x 94 x 6250 mm

WA22
ramiê aluminiowe, p³askie,
z ³¹cznikiem, 2-czêœciowe
36 x 94 x 3125 mm

WA6
listwy ochronne, gumowe,
czerwone, na ramiê WA21, WA22

WA7
ramiê aluminiowe, tubowe
90 x 6250 mm, zalecane
do wietrznych miejsc

WA8
uchwyt mocuj¹cy
do ramienia tubowego WA7

640,00
787,20 brutto

670,00
824,10 brutto

280,00
344,40 brutto

620,00
762,60 brutto

180,00
221,40 brutto

WSPÓLNE AKCESORIA DO SIGNO3/SIGNO4/SIGNO6

WA9
lampki ostrzegawcze LED na
ramiê, montowane w listwach
ochronnych WA2/WA6 - 6 szt

WA10
nalepki ostrzegawcze
na ramiê szlabanu (24 szt)

WA11
podpora ramienia sta³a,
regulowana wysokoœæ

WA12
podpora ramienia ruchoma

WA13
listwy aluminiowe,
zabezpieczaj¹ce, pod
ramiê p³askie, w odc. 2 m

350,00
430,50 brutto

80,00
98,40 brutto

250,00
307,50 brutto

250,00
307,50 brutto

320,00
393,60 brutto

PS224
akumulator 24V 7.2 Ah
z wbudowan¹ kart¹
³adowania

WA24 DO SIGNO6
ramiê aluminiowe, tubowe, 8500 mm
z przeciwwag¹, z podpor¹ ruchom¹ WA12,
z uchwytem mocuj¹cym do szlabanu

460,00
565,80 brutto

2 400,00
2 952,00 brutto

SCHEMAT INSTALACJI

POZOSTA£E AKCESORIA STR. 94-105

[legenda]
[3 x 1.5 mm22] zasilanie
[4 x 0.5 mm2] linia foto (RX)
[2 x 0.5 mm2] linia foto (TX)
[4 x 0.5 mm ] zamek, przycisk
[2 x 0.75 mm2] lampa 24V
[Rg58] antena

SZLABANY
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KOLCZATKI

Wierzchnia pokrywa na zawiasach - dla u³atwienia dostêpu w celach serwisowych.
Blacha ryflowana zwiêksza przyczepnoœæ kó³.
Wymagany solidny fundament - wylewka z betonu klasy min. B25.
Monta¿ do pod³o¿a za pomoc¹ stalowych ko³ków.

NOWOŒÆ

Kolczatka po³¹czona ze szlabanem jest dodatkowym
zabezpieczeniem wjazdu.
Solidna: spawana z 6mm blachy stalowej, wa³ o œrednicy
28mm.
Trwa³a: zabezpieczenie powierzchni poprzez galwanizacjê.
Skuteczna: stalowe 80mm kolce rozstawione co 100mm

BLACHA RYFLOWANA DLA WIÊKSZEJ
PRZYCZEPNOŒCI OPON.

Niezawodna: ³o¿yskowanie wa³u na ³o¿yskach kulkowych

KOLCZATKA PODZIEMNA

KOLCZATKA NAZIEMNA

Kod
DAMO

kolczatka sprzê¿ona z barier¹, malowana, nawierzchniowa, dla samochodów osobowych (cena za 1 mb)

cena netto
1 299,00

cena brutto
1 597,77

DAMC

kolczatka sprzê¿ona z barier¹, malowana, nawierzchniowa, dla samochodów ciê¿arowych (cena za 1 mb)

1 349,00

1 659,27

DAMOI

kolczatka sprzê¿ona z barier¹, ocynkowana, nawierzchniowa, dla samochodów osobowych (cena za 1 mb)

1 299,00

1 597,77

DAMCI

kolczatka sprzê¿ona z barier¹, ocynkowana, nawierzchniowa, dla samochodów ciê¿arowych (cena za 1 mb)

1 349,00

1 659,27

DAMCUI

kolczatka sprzê¿ona z barier¹, ocynkowana, podziemna, dla samochodów ciê¿arowych (cena za 1 mb)

1 499,00

1 782,27

DAMCBI

kolczatka bezw³adnoœciowa, ocynkowana, nawierzchniowa, dla samochodów ciê¿arowych (cena za 1 mb)

1 499,00

1 782,27

DAMCI2

kolczatka sprzê¿ona z barier¹, ocynkowana, nawierzchniowa, dwustronna dla samochodów ciê¿arowych (cena za 1 mb)

1 749,00

2 151,27

DAM01

ciêgno sprzêgaj¹ce dla kolczatek sprzê¿onych

430,00

528,90

KOLCZATKA NAZIEMNA

KOLCZATKA PODZIEMNA

KOLEC (80 MM)
£O¯YSKO KULKOWE
WA£EK (28 MM)
POKRYWA UCHYLNA (6 MM)
ZAWIAS POKRYWY

KOLEC (80 MM)
£O¯YSKO KULKOWE
WA£EK (28 MM)
POKRYWA UCHYLNA (6 MM)
ZAWIAS POKRYWY
OBUDOWA KOLCZATKI
(6 MM)

WYLEWKA BETONOWA
(MIN. KLASA BETONU B25)
Szerokoœæ wylewki min. 550 mm
Wysokoœæ wylewki min. 250 mm
Szerokoœæ kolczatki 500 mm
Wysokoœæ kolczatki 90 mm

UWAGA: D³ugoœæ kolczatki mo¿e wynosiæ od 2000 mm do 5500 mm (co 100 mm).
Pamiêtaj, ¿e d³ugoœæ kolczatki sprzê¿onej ze szlabanem powinna byæ o 200 mm krótsza ni¿ szerokoœæ przejazdu.
Odbiór w³asny z siedziby Nice Polska. Termin realizacji do uzgodnienia z Dzia³em Handlowym.
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WYLEWKA BETONOWA
(MIN. KLASA BETONU B25)

Szerokoœæ wylewki min. 480 mm
Wysokoœæ wylewki min. 400 mm
Szerokoœæ kolczatki 250 mm
Wysokoœæ kolczatki 82 mm

OFERTA
SPECJALNA

OFERTA SPECJALNA
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ROAD400

Inteligentny: si³ownik w czasie programowania automatycznie
zapamiêtuje po³o¿enia krañcowe bramy.

Nowa
kompletacja
zestawów

Autodiagnoza za pomoc¹ lampy: sta³a kontrola pod³¹czonych
urz¹dzeñ, lampa sygnalizuje niesprawne dzia³anie systemu
liczb¹ migniêæ okreœla typ b³êdu.

Si³ownik elektromechaniczny do bram przesuwnych
o ciê¿arze do 400 kg.

Bezpieczny: amperometryczny system wykrywania przeszkody,
zwolnienie podczas zamykania i ³agodny start przy otwieraniu.
Fotokomórki typu BF/MOF/FK/F210/FT210/ERA.

Sprzedawany w zestawach.
Praktyczny: wbudowana modu³owa elektronika, tylko trzy
przyciski programowania, wyjmowane wtyczki do pod³¹czeñ
urz¹dzeñ dodatkowych (np. fotokomórek).
Wbudowana centrala steruj¹ca RBA4.
Uniwersalny: radioodbiornik 433.92 MHz (multikod) zintegrowany z p³yt¹
elektroniki, z mo¿liwoœci¹ wgrania pilotów FLO/FLOR//ONE/SMILO/NICEWAY/INTI.
Pamiêæ 150 pilotów. Pierwszy wgrany pilot okreœla
drogê radiow¹, na której bêdzie pracowaæ radioodbiornik.
Zalety: prêdkoœæ, si³a i pauza - mog¹ byæ regulowane, diody LED
sygnalizuj¹ w³¹czone funkcje.

Kod
RD400KCE

zestaw do bram przesuwnych o ciê¿arze bramy do 400 kg, si³ownik samohamowny z wbudowan¹ central¹ steruj¹c¹ RBA4,
radioodbiornik 433,92 MHz zintegrowany z p³yt¹ elektroniki, z mo¿liwoœci¹ wgrania pilotów FLO/FLOR//ONE/SMILO/NICEWAY/INTI,
2 piloty dwukana³owe FLO2RE, fotokomórki BF

cena netto
1 730,00

ROBO500

cena brutto
2 127,90

Nowa
kompletacja
zestawów

Si³ownik elektromechaniczny do bram przesuwnych o ciê¿arze
do 500 kg.
Sprzedawany w zestawach.
Wbudowana centrala steruj¹ca ROA37.
Uniwersalny: radioodbiornik 433.92 MHz (multikod) zintegrowany z p³yt¹
elektroniki z mo¿liwoœci¹ wgrania pilotów FLO/FLOR//ONE/SMILO/NICEWAY/INTI.
Pamiêæ 150 pilotów. Pierwszy wgrany pilot okreœla
drogê radiow¹, na której bêdzie pracowaæ radioodbiornik.
Maksymalna ochrona elektroniki przed zak³óceniami dziêki
opto-separacji obwodów.
Charakterystyka si³ownika: ³atwy i szybki monta¿, solidna p³yta
podstawy, estetyczne wzornictwo, doskona³e parametry
i niezawodnoœæ.
Przek³adnia œlimakowa: przed³u¿ona ¿ywotnoœæ i cicha praca
dziêki zastosowaniu br¹zu i stali.
Fotokomórki typu BF/MOF/FK/F210/FT210/ERA.

Kod
RO500KCE
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zestaw do bram przesuwnych o ciê¿arze bramy do 500 kg, si³ownik samohamowny z wbudowan¹ central¹ steruj¹c¹ ROA37,
radioodbiornik 433,92 MHz zintegrowany z p³yt¹ elektroniki, z mo¿liwoœci¹ wgrania pilotów FLO/FLOR//ONE/SMILO/NICEWAY/INTI,
2 piloty dwukana³owe FLO2RE, fotokomórki BF
OFERTA SPECJALNA

cena netto
1 650,00

cena brutto
2 029,50

THOR1500

Nowa
kompletacja
zestawów

Si³ownik elektromechaniczny do bram przesuwnych
o ciê¿arze do 1500 kg.
Sprzedawany w zestawach.
Wbudowana centrala steruj¹ca ROA37.
Uniwersalny: radioodbiornik 433.92 MHz (multikod) zintegrowany z p³yt¹
elektroniki z mo¿liwoœci¹ wgrania pilotów FLO/FLOR//ONE/SMILO/NICEWAY/INTI.
Pamiêæ 150 pilotów. Pierwszy wgrany pilot okreœla
drogê radiow¹, na której bêdzie pracowaæ radioodbiornik.
Maksymalna ochrona elektroniki przed zak³óceniami dziêki
opto-separacji obwodów.
Charakterystyka si³ownika: ³atwy i szybki monta¿, solidna p³yta
podstawy, estetyczne wzornictwo, doskona³e parametry
i niezawodnoœæ.
Fotokomórki typu BF/MOF/FK/F210/FT210/ERA.

Kod
TH1500KCE

zestaw do bram przesuwnych o ciê¿arze bramy do 1500 kg, si³ownik samohamowny z wbudowan¹ central¹ steruj¹c¹ ROA37,
radioodbiornik 433,92 MHz zintegrowany z p³yt¹ elektroniki, z mo¿liwoœci¹ wgrania pilotów FLO/FLOR//ONE/SMILO/NICEWAY/INTI,
2 piloty dwukana³owe FLO2RE, fotokomórki BF

cena netto
2 100,00

cena brutto
2 583,00

SCHEMAT INSTALACJI

[legenda]

[3 x 1.5 mm22] zasilanie
[4 x 0.5 mm ] linia foto (RX)
[2 x 0.5 mm22] linia foto (TX)
[4 x 1.0 mm ]2zamek, przycisk
[2 x 0.75 mm ] lampa
[Rg58] antena

Parametry
Zasilanie/Zasilanie silnika
Pr¹d pobierany
Moc pobierana
Wbudowany kondensator
Stopieñ zabezpieczenia
Prêdkoœæ
Max. si³a
Max. ciê¿ar bramy
Temperatura pracy
Intensywnoœæ pracy
Ciê¿ar

(V)
(A)
(W)
(uF)
(IP)
(m/s)
(N)
(kg)
(oC min/max)
(cykle/h)
(kg)

RD400
230/24
1,1
210
44
0.25
400
400
-20 ÷ +50
20
8

RO500
230/230
1,7
400
12
44
0.18
500
500
-20 ÷ +50
9
8

TH1500
230/230
1,8
400
14
44
0.16
800
1500
-20 ÷ +50
16
13
OFERTA SPECJALNA

|121

WINGO24V

Wyrafinowana elektronika: amperometryczny system wykrywania
przeszkody, mo¿liwoœæ pod³¹czenia listwy rezystancyjnej 8.2 KOhm,
programowany czas pauzy, czêœciowe otwarcie bramy
(funkcja furtki), zwolnienie podczas zamykania i ³agodny start przy
otwieraniu. Mo¿liwoœæ obs³ugi elektrozamka.

Nowa
kompletacja
zestawów

Ekonomiczna: funkcja oszczêdzania energii.

Si³owniki elektromechaniczne do bram dwuskrzyd³owych
o d³ugoœci skrzyd³a do 2 m lub do 3,5 m.

Zawsze pracuje: dziêki akumulatorowi awaryjnemu PS124 (opcja),
si³owniki otworz¹ i zamkn¹ bramê, nawet w przypadku braku
zasilania.

Si³owniki 24 V, sprzedawane w zestawach.

Fotokomórki typu BF/MOF/FK/F210/FT210/ERA.

Konstrukcja z wyd³u¿onym korpusem. Mo¿liwoœæ monta¿u
na szerokich s³upkach (WINGO3524).
Charakterystyka si³owników:
• Niezawodny i cichy: dziêki zastosowaniu opatentowanego
uk³adu wewnêtrznych komponentów i mniejszej iloœci ruchomych
czêœci.
• £atwy w instalowaniu: po zamontowaniu si³owników ³atwy
dostêp do po³¹czeñ elektrycznych
• Wbudowane ograniczniki krañcowe na otwarciu.
Charakterystyka nowej centrali MC424L:
• Modu³owa elektronika, proste programowanie za pomoc¹ trzech
przycisków.
• Mo¿liwoœæ wspó³pracy z radioodbiornikami ze z³¹czem typu
SM (SMXI, SMXIS, OXI).
• Inteligentna: si³owniki w czasie programowania automatycznie
zapamiêtuj¹ po³o¿enia krañcowe bramy (autoprogramowanie),
diody LED sygnalizuj¹ w³¹czone funkcje.

Kod
WINGO2024KCE
WINGO3524KCE

zestaw do bram dwuskrzyd³owych: 2 si³owniki samohamowne do bram o d³ugoœci skrzyd³a do 2 m, z ogranicznikiem krañcowym przy
otwieraniu, centrala steruj¹ca MC424L, radioodbiornik SMXI, 2 piloty dwukana³owe FLO2RE, fotokomórki BF
zestaw do bram dwuskrzyd³owych: 2 si³owniki samohamowne do bram o d³ugoœci skrzyd³a do 3,5 m, z ogranicznikiem krañcowym przy
otwieraniu, centrala steruj¹ca MC424L, radioodbiornik SMXI, 2 piloty dwukana³owe FLO2RE, fotokomórki BF

cena netto
2 050,00

cena brutto
2 521,50

2 350,00

2 890,50

SCHEMAT INSTALACJI

[legenda]

[3 x 1.5 mm2] zasilanie
[4 x 0.5 mm22] linia foto (RX)
[2 x 0.5 mm2] linia foto (TX)
[4 x 1.0 mm ]2zamek, przycisk
[2 x 0.75 mm ] lampa LUCY24
[Rg58] antena
[4x1.5 mm2] zasilanie si³owników

Parametry
Zasilanie/Zasilanie silnika
Moc pobierana
Pr¹d pobierany
Kondensator wbudowany
Stopieñ zabezpieczenia
Skok roboczy
Si³a uci¹gu
Prêdkoœæ liniowa
Temperatura pracy
Ciê¿ar
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(V)
(W)
(A)
(uF)
(IP)
(mm)
(N)
(m/s)
(°C min./max.)
(kg)

OFERTA SPECJALNA

WG2024
230/24
85
3,5
44
320
1500
0,013
-20 ÷ +50
6

WG3524
230/24
85
3,5
44
460
1500
0,012
-20 ÷ +50
6

SHEL
Si³owniki elektromechaniczne z napêdem ³añcuchowym
o sile uci¹gu 500N i 750N do bram gara¿owych
o powierzchni bramy do 11,00 m2, z prowadnic¹
jednoczêœciow¹ o d³ugoœci 2850 mm.
Szybki monta¿ w ka¿dym miejscu dziêki wstêpnej zmontowanej
prowadnicy (SHEL75).

Wbudowana centrala steruj¹ca:
• Uniwersalny radioodbiornik 433.92 MHz (multikod) zintegrowany z p³yt¹
elektroniki, z mo¿liwoœci¹ wczytania pilotów FLO/FLOR//ONE/SMILO/
NICEWAY/INTI. Pamiêæ 150 pilotów.
• Automatycznie zamykanie
• Czêœciowe otwieranie
• Regulacja czasu trwania przerwy oraz prêdkoœci ruchu
• Regulacja czu³oœci przy rozpoznaniu przeszkody - z ruchem
w przeciwnym kierunku
• Krótki rewers po zakoñczeniu manewru w celu zmniejszenia
naprê¿eñ w uk³adzie przeniesienia napêdu
• Automatyczne rozpoznawanie do³¹czonych urz¹dzeñ
zabezpieczaj¹cych (np. fotokomórek)
• Mo¿liwoœæ pod³¹czenia listwy rezystancyjnej 8.2 KOhm
Fotokomórki typu BF/MOF/FK/ERA.

Automatyczne programowanie za pomoc¹ jednego przycisku.
Bezpieczny i niezawodny: silnik niskonapiêciowy 24 V
z elektronicznym wy³¹cznikiem krañcowym; wykrywanie przeszkód,
dziêki uk³adowi amperometrycznemu.
Cichy: ze zoptymalizowanym napêdem ³añcuchowym.
Praktyczne odblokowanie przy pomocy linki w przypadku braku
energii elektrycznej.
Autodiagnoza za pomoc¹ lampy: sta³a kontrola pod³¹czonych
urz¹dzeñ, lampa sygnalizuje niesprawne dzia³anie systemu
iloœci¹ migniêæ okreœla typ b³êdu.

Kod
SHEL50KCE

zestaw do bram gara¿owych: si³ownik 500N, wbudowana centrala steruj¹ca OGA0, silnik 24V, radioodbiornik 433,92 MHz zintegrowany z p³yt¹
elektroniki, z mo¿liwoœci¹ wczytania pilotów FLO/FLOR//ONE/SMILO/NICEWAY/INTI, 2 piloty czterokana³owe FLO4RE, jednoelementowa szyna
prowadz¹ca 2850 mm z ³añcuchem
zestaw do bram gara¿owych: si³ownik 750N, wbudowana centrala steruj¹ca OGA0, silnik 24V, radioodbiornik 433,92 MHz zintegrowany z p³yt¹
elektroniki, z mo¿liwoœci¹ wczytania pilotów FLO/FLOR//ONE/SMILO/NICEWAY/INTI, 2 piloty czterokana³owe FLO4RE, jednoelementowa
zmontowana szyna prowadz¹ca 2850 mm z ³añcuchem

SHEL75KCE

MU

zestaw wysprzêglania z zewn¹trz

SH1

przed³u¿enie szyny 1 m z ³añcuchem i spink¹

Ograniczenia zastosowania ze wzglêdu na d³ugoœæ szyny

cena netto
830,00

cena brutto
1 020,90

930,00

1 143,90

80,00

98,40

100,00

123,00

Ograniczenia zastosowania ze wzglêdu na d³ugoœæ szyny

uchylna

segmentowa

uchylna

segmentowa

wysokoœæ szerokoœæ

wysokoœæ szerokoœæ

wysokoœæ szerokoœæ

wysokoœæ szerokoœæ

SHEL50

2,2 m

3,5 m

Parametry

Zasilanie/Zasilanie silnika
Natê¿enie pr¹du
Moc pobierana
Stopieñ zabezpieczenia
Moment obrotowy
Prêdkoœæ liniowa
Si³a nominalna
Temperatura pracy
Intensywnoœæ pracy
Wymiary
Ciê¿ar

(V)
(A)
(W)
(IP)
(Nm)
(m/s)
(N)
o
( C min/max)
(cykle/godz.)
(mm)
(kg)

2,25 m

3,5 m

SHEL75

SHEL50

SHEL75

230/24
1
200
40
9
0.07-0.13
500
-20 ÷ +50
8
305x109x130
4

230/24
1,3
280
40
12
0.08-0.14
750
-20 ÷ +50
8
305x109x130
4

2,2 m

4,0 m

2,25 m

4,0 m

[legenda]

[3 x 1.5 mm2] zasilanie
[4 x 0.5 mm22] foto RX
[2 x 0.5 mm2] foto TX
[4 x 1.0 mm ] zamek, przycisk

OFERTA SPECJALNA
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FK

COK

FK

DOSTÊPNE DO 06.2015

Fotokomórki do monta¿u zewnêtrznego.
Fotokomórka odbiorcza wyposa¿ona w przekaŸnik wspó³pracuje
ze wszystkimi centralami z klasycznym wejœciem FOTO typu NC.
Nowoczesny kszta³t. £atwy monta¿ na s³upkach bramy lub na
kolumnie COK (opcja).
Zasiêg fotokomórek - 8 m (w optymalnych warunkach do 15 m).

Kod
FK

fotokomórka (nadajnik + odbiornik), zasiêg do 15 m

COK

kolumna pod fotokomórkê FK z wysokoudarowego kompozytu, czarna, wysokoœæ 50 cm (1 szt.)
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cena netto
160,00

cena brutto
196,80

115,00

141,45

PRZYK£ADOWE
ZESTAWY

PRZYK£ADOWE ZESTAWY
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ZESTAWY
SKRZYD£OWE

OŒÆ
NOW

OŒÆ
NOW

TOO3000 ERA ONE - DOSTÊPNY OD 03.2015
TOO3000

2 si³owniki samohamowne

A60
ON2E

skrzyd³o
do 3.0 m

TOO450O ERA ONE - DOSTÊPNY OD 03.2015
TOO4500

2 si³owniki samohamowne

centrala steruj¹ca z funkcj¹ furtki

A60

centrala steruj¹ca z funkcj¹ furtki

1 pilot 2-kana³owy

ON2E

1 pilot 2-kana³owy

EPM

fotokomórki

EPM

fotokomórki

LL

lampa ostrzegawcza

LL

lampa ostrzegawcza

cena zestawu netto 1 900,00
cena brutto 2 337,00
WINGO ERA FLOR 230V
WG4000

2 si³owniki samohamowne

A400
SMXI

skrzyd³o
do 3.6 m

cena zestawu netto 2 200,00
cena brutto 2 706,00
WINGO SMILO 230V
2 si³owniki samohamowne

centrala steruj¹ca z funkcj¹ furtki

A400

centrala steruj¹ca z funkcj¹ furtki

radioodbiornik wewnêtrzny FLOR

SMXIS

radioodbiornik wewnêtrzny SMILO

FLO2RE

1 pilot 2-kana³owy

SM2

2 piloty 2-kana³owe

BF

fotokomórki

BF

fotokomórki

cena zestawu netto 2 110,00
cena brutto 2 595,30
skrzyd³o
do 4.0 m

cena zestawu netto 2 210,00
cena brutto 2 718,30
WINGO3524 ERA FLOR 24V

2 si³owniki samohamowne

WG5024

2 si³owniki samohamowne

MC424L

centrala steruj¹ca z funkcj¹ furtki

MC424L

centrala steruj¹ca z funkcj¹ furtki

SMXI

radioodbiornik wewnêtrzny FLOR

SMXI

radioodbiornik wewnêtrzny FLOR

FLO2RE

2 piloty 2-kana³owe

FLO2RE

2 piloty 2-kana³owe

BF

fotokomórki

BF

fotokomórki

cena zestawu netto 2 050,00
cena brutto 2 521,50

WINGO5000 ERA FLOR 230V

skrzyd³o
do 7.0 m

Nowa kompletacja zestawów

cena zestawu netto 2 350,00
cena brutto 2 890,50

WINGO5000 SMILO 230V

skrzyd³o
do 7.0 m

WG5000

2 si³owniki samohamowne

WG5000

2 si³owniki samohamowne

A60

centrala steruj¹ca z funkcj¹ furtki

A60

centrala steruj¹ca z funkcj¹ furtki

SMXI

radioodbiornik wewnêtrzny FLOR

SMXIS

radioodbiornik wewnêtrzny SMILO

FLO2RE

1 pilot 2-kana³owy

SM2

2 piloty 2-kana³owe

cena zestawu netto 2 350,00
cena brutto 2 890,50
HOPP ONE

skrzyd³o
do 4.8 m

cena zestawu netto 2 450,00
cena brutto 3 013,50
POP ERA FLOR

HO7224

si³ownik z ramieniem ³amanym

PP7024

si³ownik z ramieniem ³amanym central¹

HO7124

si³ownik z ramieniem ³amanym i central¹ BLUEBUS

PP7224

si³ownik z ramieniem ³amanym

OXI

radioodbiornik OPERA

OXI

radioodbiornik OPERA

ON2E

1 pilot 2-kana³owy

FLO2RE

1 pilot 2-kana³owy

MOFB

fotokomórki

BF

fotokomórki

MLBT

lampa z wbudowan¹ anten¹

TOONA4005 ERA FLOR
TO4005

2 si³owniki, wy³¹cznik krañcowy na otwarciu

A60
SMXI

skrzyd³o
do 6.0 m

TOONA4005 SMILO
TO4005

2 si³owniki, wy³¹cznik krañcowy na otwarciu

centrala steruj¹ca z funkcj¹ furtki

A60

centrala steruj¹ca z funkcj¹ furtki

radioodbiornik wewnêtrzny FLOR

SMXIS

radioodbiornik wewnêtrzny SMILO

FLO2RE

1 pilot 2-kana³owy

SM2

2 piloty 2-kana³owe

BF

fotokomórki

BF

fotokomórki

cena zestawu netto 2 690,00
cena brutto 3 308,70

skrzyd³o
do 4.0 m

cena zestawu netto 2 375,00
cena brutto 2 921,25

cena zestawu netto 2 450,00, cena brutto 3 013,50
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skrzyd³o
do 7.0 m
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Nowa kompletacja zestawów

126|

skrzyd³o
do 3.6 m

WG4000

WINGO2024 ERA FLOR 24V

skrzyd³o
do 4.5 m

skrzyd³o
do 6.0 m

cena zestawu netto 2 710,00
cena brutto 3 333,30

ZESTAWY
SKRZYD£OWE
HYKE ERA FLOR

do

m
6.0

HK7024

si³ownik z wbudowan¹ central¹ BLUEBUS HKA1

HK7224
SMXI

skrzyd³o
do 7.0 m

HYKE SMILO
HK7024

si³ownik z wbudowan¹ central¹ BLUEBUS HKA1

si³ownik samohamowny

HK7224

si³ownik samohamowny

radioodbiornik wewnêtrzny FLOR

SMXIS

radioodbiornik wewnêtrzny SMILO

FLO2RE

1 pilot 2-kana³owy

SM2

2 piloty 2-kana³owe

MOFB

fotokomórki BLUEBUS

MOFB

fotokomórki BLUEBUS

cena zestawu netto 4 060,00
cena brutto 4 993,90
HYPPO ERA FLOR
HY7005

skrzyd³o
do 6.0 m

2 si³owniki samohamowne

cena zestawu netto 4 080,00
cena brutto 5 018,40
HYPPO SMILO
HY7005

skrzyd³o
do 6.0 m

2 si³owniki samohamowne

A60

centrala steruj¹ca z funkcj¹ furtki

A60

centrala steruj¹ca z funkcj¹ furtki

SMXI

radioodbiornik wewnêtrzny FLOR

SMXIS

radioodbiornik wewnêtrzny SMILO

FLO2RE

1 pilot 2-kana³owy

SM2

2 piloty 2-kana³owe

BF

fotokomórki

BF

fotokomórki

cena zestawu netto 3 990,00
cena brutto 4 907,70
WALKY1024 ERA ONE

skrzyd³o
do1.8 m

skrzyd³o
do 7.0 m

cena zestawu netto 4 010,00
cena brutto 4 932,30
WALKY2024 ERA FLOR

skrzyd³o
do 3.6 m

WL1024C

si³ownik z wbudowan¹ central¹ BLUEBUS

WL1024C

si³ownik z wbudowan¹ central¹ BLUEBUS

OXI

radioodbiornik wewnêtrzny OPERA

WL1024

si³ownik samohamowny

ON2E

1 pilot 2-kana³owy

OXI

radioodbiornik OPERA

FLO2RE

1 pilot 2-kana³owy

MOFB

fotokomórki BLUEBUS

WLT

lampa sygnalizacyjna
cena zestawu netto 2 250,00, cena brutto 2 767,50

cena zestawu netto 1 450,00
cena brutto 1 783,50

X-FAB ONE (XMETRO2024)
XME2024

2 si³owniki samohamowne

XMBOX

skrzyd³o
do 4.5 m

X-FAB ONE BLUEBUS (XMETRO2124)

skrzyd³o
do 4.5 m

XME2124

2 si³owniki samohamowne

2 obudowy podziemne, ocynkowane/zamek

XMBOX

2 obudowy podziemne, ocynkowane/zamek

MC424L

centrala steruj¹ca z funkcj¹ furtki

MC824H

centrala steruj¹ca z funkcj¹ furtki

OXI

radioodbiornik wewnêtrzny OPERA

OXI

radioodbiornik wewnêtrzny OPERA

ON2E

1 pilot 2-kana³owy

ON2E

1 pilot 2-kana³owy

MOF+ML24T

fotokomórki + lampa sygnalizacyjna + zamek kluczykowy

MOFB+MLBT

fotokomórki + lampa sygnalizacyjna + zamek kluczykowy

cena zestawu netto 3 850,00, cena brutto 4 735,50
M-FAB ERA FLOR (METRO)
ME3000

2 si³owniki podziemne

MECF/MEA3
A60

skrzyd³o
do 6.0 m

cena zestawu netto 4 150,00, cena brutto 5 104,50
M-FAB SMILO (METRO)
ME3000

2 si³owniki podziemne

2 obudowy podziemne, ocynkowane/zamek

MECF/MEA3

2 obudowy podziemne, ocynkowane/zamek

centrala steruj¹ca z funkcj¹ furtki

A60

centrala steruj¹ca z funkcj¹ furtki

SMXI

radioodbiornik wewnêtrzny FLOR

SMXIS

radioodbiornik wewnêtrzny SMILO

FLO2RE

1 pilot 2-kana³owy

SM2

2 piloty 2-kana³owe

BF

fotokomórki

BF

fotokomórki

cena zestawu netto 4 700,00 cena brutto 5 781,00
L-FAB ERA FLOR
BM4000

2 si³owniki podziemne

skrzyd³o
do 8.0 m

BMBOX4/MEA3 2 obudowy podziemne, ocynkowane/zamek

skrzyd³o
do 6.0 m

cena zestawu netto 4 720,00 cena brutto 5 805,60
L-FAB SMILO
BM4000

2 si³owniki podziemne

skrzyd³o
do 8.0 m

BMBOX4/MEA3 2 obudowy podziemne, ocynkowane/zamek

A60

centrala steruj¹ca z funkcj¹ furtki

A60

centrala steruj¹ca z funkcj¹ furtki

SMXI

radioodbiornik wewnêtrzny FLOR

SMXIS

radioodbiornik wewnêtrzny SMILO

FLO2RE

1 pilot 2-kana³owy

SM2

2 piloty 2-kana³owe

BF

fotokomórki
cena zestawu netto 5 390,00 cena brutto 6 629,70

BF

fotokomórki
cena zestawu netto 5 410,00 cena brutto 6 654,30
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ZESTAWY
GARA¯OWE
SHEL50 ERA FLOR
SHEL50

do 8 m2

si³ownik 550N, wbudowana centrala steruj¹ca

SHEL75 ERA FLOR
SHEL75

zintegrowany radioodbiornik FLO/FLOR/SMILO/INTI
FLO4RE

2 piloty 4-kana³owe

si³ownik 750N, wbudowana centrala steruj¹ca
zintegrowany radioodbiornik FLO/FLOR/SMILO/INTI

FLO4RE

szyna z ³añcuchem w jednym odcinku 2.80 m

2 piloty 4-kana³owe
szyna z ³añcuchem w jednym odcinku 2.80m

cena zestawu netto 830,00
cena brutto 1 020,90

SPIN11 ERA FLOR
SPIN11

do 11 m2

cena zestawu netto 930,00
cena brutto 1 143,90

do 8 m2

si³ownik 550N, wbudowana centrala steruj¹ca
zintegrowany radioodbiornik FLO/FLOR/SMILO/INTI

FLO2RE

1 pilot 2-kana³owy
szyna z paskiem w jednym odcinku 3 m
cena zestawu netto 870,00
cena brutto 1 070,10

SPIN21 ERA FLOR

do 9 m2

SPIN21 SMILO

do 9 m2

SPIN21

si³ownik 650N, wbudowana centrala BLUEBUS

SPIN21

si³ownik 650N, wbudowana centrala BLUEBUS

SMXI

radioodbiornik wewnêtrzny FLOR

SMXIS

radioodbiornik wewnêtrzny SMILO

FLO2RE

1 pilot 2-kana³owy

SM2

2 piloty 2-kana³owe

szyna z paskiem w jednym odcinku 3 m

szyna z paskiem w jednym odcinku 3m

cena zestawu netto 1 000,00
cena brutto 1 230,00

SPIN40 ERA FLOR

do 13 m2

cena zestawu netto 1 100,00
cena brutto 1 353,00

SPIN40 SMILO

do 13 m2

SN6041

si³ownik 1000N, wbudowana centrala BLUEBUS

SN6041

SMXI

radioodbiornik wewnêtrzny FLOR

SMXIS

si³ownik 1000N, wbudowana centrala BLUEBUS
radioodbiornik wewnêtrzny SMILO

FLO2RE

1 pilot 2-kana³owy

SM2

2 piloty 2-kana³owe

SNA30

szyna z paskiem w jednym odcinku 3 m

SNA30

szyna z paskiem w jednym odcinku 3m

cena zestawu netto 1 600,00
cena brutto 1 968,00

SPIDO ERA FLOR

do 9 m2

cena zestawu netto 1 620,00
cena brutto 1 992,60

SPIDO SMILO

do 9 m2

SP6000

si³ownik 650N, wbudowana centrala

SP6000

si³ownik 650N, wbudowana centrala

SMXI

radioodbiornik wewnêtrzny FLOR

SMXIS

radioodbiornik wewnêtrzny SMILO

FLO2RE

1 pilot 2-kana³owy

SM2

2 piloty 2-kana³owe SMILO

szyna z ³añcuchem w jednym odcinku 3 m

szyna z ³añcuchem w jednym odcinku 3m

cena zestawu netto 975,00
cena brutto 1 199,25

SPIDER 6100 FLO
SP6100
FLO2

do 13 m2

do 13 m2

SP6100

si³ownik 1000N, wbudowana centrala steruj¹ca

zintegrowany radioodbiornik FLO

SMX2R

radioodbiornik uniwersalny FLOR

1 pilot 2-kana³owy FLO

FLO2RE

1 pilot 2-kana³owy

cena zestawu netto 1 220,00
cena brutto 1 500,60
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SPIDER6100 ERA FLOR

si³ownik 1000N, wbudowana centrala steruj¹ca

szyna sk³adana w odcinkach 3 x1 m

128|

cena zestawu netto 1 075,00
cena brutto 1 322,25

szyna sk³adana w odcinkach 3 x1 m
cena zestawu netto 1 385,00
cena brutto 1 703,55

ZESTAWY
PRZESUWNE
ROAD 400 ERA FLOR
RD400

si³ownik, wbudowana centrala

do
400 kg

radioodbiornik wewnêtrzny FLOR
FLO2RE

1 pilot 2-kana³owy

BF

fotokomórki

Nowa kompletacja zestawów

cena zestawu netto 1 730,00
cena brutto 2 127,90

ROBUS 400 ERA FLOR
RB400

si³ownik, wbudowana centrala BLUEBUS

SMXI
FLO2RE

do
400 kg

ROBUS 400 SMILO
RB400

si³ownik, wbudowana centrala BLUEBUS

radioodbiornik wewnêtrzny FLOR

SMXIS

radioodbiornik wewnêtrzny SMILO

1 pilot 2-kana³owy

SM2

2 piloty 2-kana³owe

MOFB

fotokomórki BLUEBUS

MOFB

fotokomórki BLUEBUS

MLBT

lampa sygnalizacyjna z anten¹ 433.92 MHz

MLBT

lampa sygnalizacyjna z anten¹ 433.92 MHz

cena zestawu netto 1 670,00
cena brutto 2 054,10
ROBO500 ERA FLOR

do
500 kg

cena zestawu netto 1 770,00
cena brutto 2 177,10
ROBO 1000 ERA FLOR
RO1000

si³ownik, wbudowana centrala

zintegrowany radioodbiornik FLO/FLOR/SMILO

SMX2R

radioodbiornik uniwersalny FLOR

FLO2RE

2 piloty 2-kana³owe

FLO2RE

1 pilot 2-kana³owy

BF

fotokomórki

BF

fotokomórki

RO500

si³ownik, wbudowana centrala

Nowa kompletacja zestawów

do
600 kg

ROBUS 600 SMILO

RB600

si³ownik, wbudowana centrala BLUEBUS

RB600

si³ownik, wbudowana centrala BLUEBUS

SMXI

radioodbiornik wewnêtrzny FLOR

SMXIS

radioodbiornik wewnêtrzny SMILO

FLO2RE

1 pilot 2-kana³owy

SM2

2 piloty 2-kana³owe

MOFB

fotokomórki BLUEBUS

MOFB

fotokomórki BLUEBUS

cena zestawu netto 1 800,00
cena brutto 2 214,00

ROBUS 1000 ERA FLOR
RB1000

si³ownik, wbudowana centrala BLUEBUS

SMXI
FLO2RE
MOFB

fotokomórki BLUEBUS

do
1000 kg

ROBUS 1000 SMILO
si³ownik, wbudowana centrala BLUEBUS

radioodbiornik wewnêtrzny FLOR

SMXIS

radioodbiornik wewnêtrzny SMILO

1 pilot 2-kana³owy

SM2

2 piloty 2-kana³owe

MOFB

fotokomórki BLUEBUS

cena zestawu netto 2 320,00
cena brutto 2 853,60

do
1800 kg

RUN 1800 SMILO
si³ownik, wbudowana centrala BLUEBUS

radioodbiornik wewnêtrzny FLOR

SMXIS

radioodbiornik wewnêtrzny SMILO

1 pilot 2-kana³owy

SM2

2 piloty 2-kana³owe

MOFB

fotokomórki BLUEBUS

si³ownik, wbudowana centrala BLUEBUS

SMXI
FLO2RE
MOFB

fotokomórki BLUEBUS
cena zestawu netto 2 570,00
cena brutto 3 161,50

do
1000 kg

cena zestawu netto 2 340,00
cena brutto 2 878,20

RUN1800

RUN1800

do
600 kg

cena zestawu netto 1 820,00
cena brutto 2 238,60

RB1000

RUN 1800 ERA FLOR

do
600 kg

cena zestawu netto 1 995,00
cena brutto 2 453,85

cena zestawu netto 1 650,00
cena brutto 2 029,50

ROBUS 600 ERA FLOR

do
400 kg

do
1800 kg

cena zestawu netto 2 590,00
cena brutto 3 185,70
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ZESTAWY
SZLABANY
Zestaw S-BAR do 4 m
SBAR

jednostka centralna, wbudowana centrala

XBA19

ramiê aluminiowe owalne 4000 mm

XBA13

listwy ochronne na ramiê

WA10

nalepki ostrzegawcze

przejazd
379 cm

cena zestawu netto 3 100,00
cena brutto 3 813,00

Zestaw M-BAR do 4 m

przejazd
386 cm

Zestaw M-BAR do 5 m
M5BAR

jednostka centralna, wbudowana centrala

ramiê aluminiowe owalne 4150 mm

XBA5

ramiê aluminiowe owalne 5150 mm

listwy ochronne na ramiê

XBA13x2

listwy ochronne na ramiê

WA10

nalepki ostrzegawcze

M5BAR

jednostka centralna, wbudowana centrala

XBA14
XBA13
WA10

nalepki ostrzegawcze
cena zestawu netto 4 220,00
cena brutto 5 190,60

Zestaw M-BAR do 6 m

przejazd
604 cm

cena zestawu netto 4 370,00
cena brutto 5 375,10

Zestaw M-BAR do 7 m

M7BAR

jednostka centralna, wbudowana centrala

XBA15x2

ramiê aluminiowe owalne 3150 mm

XBA15/XBA14 ramiê aluminiowe owalne 3150+4150 mm

XBA9

³¹cznik ramienia

XBA9

³¹cznik ramienia

XBA13x2

listwy ochronne na ramiê

XBA13x2

listwy ochronne na ramiê

WA10

nalepki ostrzegawcze

WA10

nalepki ostrzegawcze

M7BAR

jednostka centralna, wbudowana centrala

cena zestawu netto 5 300,00, cena brutto 6 519,00

Zestaw L-BAR do 8 m

przejazd
799 cm

Zestaw L-BAR do 9 m

LBAR

jednostka centralna, wbudowana centrala

LBAR

jednostka centralna, wbudowana centrala

ramiê aluminiowe owalne 4150 mm

XBA14/XBA5

ramiê aluminiowe owalne 4150+5150 mm

XBA9

³¹cznik ramienia

XBA9

³¹cznik ramienia

XBA13x2

listwy ochronne na ramiê

XBA13x2

listwy ochronne na ramiê

WA10

nalepki ostrzegawcze

WA10

nalepki ostrzegawcze

cena zestawu netto 6 640,00, cena brutto 8 167,20
przejazd
404 cm

Zestaw WIL4 z ramieniem tubowym 4 m

jednostka centralna, wbudowana centrala

WIL4

jednostka centralna, wbudowana centrala

WA1

ramiê aluminiowe p³askie 4250 mm

WA3

ramiê aluminiowe tubowe 4250 mm

WA2

listwy ochronne na ramiê

WA4

uchwyt mocuj¹cy ramiê

WA10

nalepki ostrzegawcze

WA10

nalepki ostrzegawcze

cena zestawu netto 3 880,00
cena brutto 4 772,40

WIL6

jednostka centralna, wbudowana centrala

WA21
WA6
WA10

nalepki ostrzegawcze

przejazd
599 cm
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przejazd
402 cm

cena zestawu netto 3 980,00
cena brutto 4 895,40

Zestaw WIL6 z ramieniem tubowym 6 m
WIL6

jednostka centralna, wbudowana centrala

ramiê aluminiowe p³askie 6250 mm

WA7

ramiê aluminiowe tubowe 6250 mm

listwy ochronne na ramiê

WA8

uchwyt mocuj¹cy ramiê

WA10

nalepki ostrzegawcze

cena zestawu netto 5 300,00
cena brutto 6 519,00

przejazd
899 cm

cena zestawu netto 6 670,00, cena brutto 8 204,10

WIL4

Zestaw WIL6 z ramieniem p³askim 6 m

przejazd
704 cm

cena zestawu netto 5 320,00, cena brutto 6 543,60

XBA14x2

Zestaw WIL4 z ramieniem p³askim 4 m

przejazd
486 cm

przejazd
597 cm

cena zestawu netto 5 180,00
cena brutto 6 371,40

ZESTAWY
SZLABANY
Zestaw SIGNO4 z ramieniem p³askim 4 m
SIGNO4

jednostka centralna, wbudowana centrala

WA1
WA2
WA10

nalepki ostrzegawcze

przejazd
404 cm

Zestaw SIGNO4 z ramieniem tubowym 4 m
SIGNO4

jednostka centralna, wbudowana centrala

ramiê aluminiowe p³askie 4250 mm

WA3

ramiê aluminiowe tubowe 4250 mm

listwy ochronne na ramiê

WA4

uchwyt mocuj¹cy ramiê

WA10

nalepki ostrzegawcze

cena zestawu netto 4 130,00
cena brutto 5 079,90

Zestaw SIGNO6 z ramieniem p³askim 6 m
SIGNO6

jednostka centralna, wbudowana centrala

WA21
WA6
WA10

nalepki ostrzegawcze

przejazd
599 cm

cena zestawu netto 4 230,00
cena brutto 5 202,90

Zestaw SIGNO6 z ramieniem tubowym 6 m
SIGNO6

jednostka centralna, wbudowana centrala

ramiê aluminiowe p³askie 6250 mm

WA7

ramiê aluminiowe tubowe 6250 mm

listwy ochronne na ramiê

WA8

uchwyt mocuj¹cy ramiê

WA10

nalepki ostrzegawcze

cena zestawu netto 5 500,00
cena brutto 6 765,00

Zestaw SIGNO6 z ramieniem tubowym do 8.5 m
SIGNO6

jednostka centralna, wbudowana centrala

WA24

ramiê aluminiowe, tubowe 8500 mm

WA10

nalepki ostrzegawcze

przejazd
402 cm

przejazd
597 cm

cena zestawu netto 5 380,00
cena brutto 6 617,40

przejazd
850 cm

cena zestawu netto 6 980,00
cena brutto 8 585,40
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KONTAKT
Recepcja
nice@nice.pl
tel. 22 759 40 00
fax 22 759 40 21

Dzia³ Marketingu
tel. 22 759 40 11/12
Ksiêgowoœæ
tel. 22 759 40 34

Dzia³ serwisu
(Porada techniczna)
tel. 22 759 40 30

Dzia³ bram gara¿owych
tel. 22 759 40 23

Dzia³ serwisu
(Naprawa serwisowa)
tel. 22 759 40 18

REGION PÓ£NOCNY
e-mail do zamówieñ:
polnoc@nice.pl

REGION PO£UDNIOWY
e-mail do zamówieñ:
poludnie@nice.pl

Biuro:
tel. 22 759 40 24
tel. 22 759 40 26
fax 22 759 40 22

Biuro:
tel. 22 759 40 25
tel. 22 759 40 27
fax 22 759 40 22

Systemy parkingowe NicePark
tel. 22 759 40 20

Magazyn
tel. 22 759 40 31

REGION PÓ£NOCNY

REGION PO£UDNIOWY
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KONTAKT

GATE&DOOR

SCREEN

INDUSTRIAL
DOORS

Automatyka do bram
wjazdowych,
drzwi gara¿owych
oraz szlabany

Automatyka do rolet,
markiz, screenów,
bram rolowanych oraz
czujniki klimatyczne

Automatyka do bram
przemys³owych

PARK
SYSTEM

HOME
SYSTEMS

Systemy do zarz¹dzania
parkingami, szlabany

Alarmy

Nice Polska Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 2a
05-800 Pruszków
nice@nice.pl
www.nice.pl

Wszelkie prawa zastrze¿one.
Copyright 2015 by Nice Polska Sp. z o.o..
Kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie ca³oœci lub fragmentów wymaga pisemnej zgody.
Niniejszy cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany kompletacji zestawów oraz zmiany kolorów produktów.

CENNIK NICE GATE&DOOR 2015

NICE IS THE SIMPLEST INTEGRATION/
THE WIDEST RANGE/THE BEST CONTROL
ELECTRONICS/THE FINEST DESIGN/THE MOST
AMUSING AUTOMATION ALL TOGETHER!

