pohony křídlových bran

OBSAH
samosvorný kloubový pohon do
šířky křídla 3 m

HYPPO
strana 4
samosvorný
podzemní
pohon do šířky křídla 3 m

METRO

24 Vdc s magnetickým enkodérem

HY7024

230 Vac s koncovými spínači
otevření a zavření

HY7005

24 Vdc s magnetickým enkodérem

ME3024

převod mazaný tukem

ME3000

převod uložený v olejové lázni

ME3010

230 Vac
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samosvorný, 24Vdc s magnetickým enkodérem
mechanický koncový doraz otevřené polohy
pro křídla do 3 m
rychlý

MOBY

230 Vac,
samosvorný

s el. konc. spínačem
otevřené polohy
s el. konc. spínači
otevřené a zavřené
polohy

pomalý s koncovým
spínačem otevřené polohy
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MB4024
MB4005
MB4006
MB4015

samosvorný, 24Vdc s magnetickým enkodérem
mechanický koncový doraz otevřené a zavřené polohy

MB5024

pomalý s el. koncovým
spínačem otevřené polohy

MB5015

pomalý s el. konc. spínači
otevřené a zavřené polohy

MB5016

pro křídla do 5 m
samosvorný
230 Vac

nesamosvorný, pomalý s el.
konc. spínačem otevřené polohy

MB5615

samosvorný, do šířky křídla 1,8 m

POPKIT

POP KCE
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samosvorný, rychlý do šířky křídla 1,8 m

WINGOKIT

WINGO KCE

strana 9
samosvorný, do šířky křídla 3 m

MOBYKIT
strana 10

MOBY KCE
––

BLUE BUS
nová technologie
Firma Nice přichází na trh s revoluční technologií BlueBus, která nahrazuje dosavadních 64 různých způsobů elektrického připojení doplňků
k řídícím systémům automatických
pohonů bran.
Způsob připojení BlueBus je progresivní technologie, která činí elektrické zapojování automatických
bránových systémů revolučnějším,
radikálně snižuje pracnost a zkracuje pracovní čas při připojování doplňků k základní řídící jednotce. Vytváří tak z produktů NICE maximálně
kompaktní celky.
Díky tomuto vývojovému trendu
budou víceméně všechny automatic-

ké systémy vyžadovat nový způsob
připojení. Všechny dosavadní druhy
schémat zapojení budou nahrazené
jednoduchým připojením každého
druhu doplňkového zařízení pouze dvojžilovým kabelem. Ty budou
sloužit jednak jako jeho napájení a
zároveň zabezpečí tok potřebných
informací zpět do řídící jednotky.
Montáž bude možné uskutečnit
v průběhu okamžiku a stane se tak
velmi progresivní, neboť bude vždy
vyžadovat zapojení pouze dvou vodičů. Systém dokonce ani nevyžaduje
dodržení jejich polarity, čímž je plně
eliminované riziko nesprávného připojení.

––

Pohon pro posuvné brány ROBUS
a fotobuňky MOFB jsou prvními z produktů této nové technologie vyvinuté firmou NICE, která tímto potvrzuje
své přední postavení na poli inovací
a designu automatických otevíracích
a řídících systémů.
Prostřednictvím modulu IB je možné i u křídlových aplikací v případě
potřeby připojit systémem BlueBus
více ochranných pásem než dokáže
akceptovat běžná řídící elektronika,
ale hlavně je zapojení možné pomocí dvoužilového kabelu (výhoda
BlueBus)

HYPPO 7000
pohon pro křídlovou bránu
do šířky křídla 3 m
a hmotnosti od 400 kg
do 800 kg

Provedení 24Vdc s magnetickými enkodéry, vhodný
pro intenzivní použití.
p Jednoduché programování stisknutím jednoho
tlačítka.
p Spojka s protinárazovou bezpečnostní funkcí.
p Automatická paměť koncových spínačů otevření
a zavření se samoučící funkcí.
p Nastavení automatického zavření, částečné otevření, zpomalení při otevírání a zavírání.
p Systém pracuje i při výpadku proudu pomocí dobíjecích baterií.

Pro křídlové brány do 3m se širokými sloupky.
Elektromechanický pohon montovaný na povrch
sloupků, rovněž i verze 24 Vdc s magnetickým enkodérem a pohyblivým ramenem.
Jednoduchý model pro pravé a levé křídlo. Dvě samosvorné verze s 230Vac napájením (HY7005) a
24Vdc napájením (HY70024) s magnetickým enkodérem.
Snadno instalovatelný: uchycení pomocí šroubů.
Dlouhá životnost: kovová mechanika.
Kompaktnost: nárazuvzdorný kryt, bez ostrých
hran.
Doporučené řídící jednotky: Mindy A3, A3F, A6, A6F,
A60, A700F a pro HY7024 Mindy A824.

Lisovaný, hliníkový, klíčem odblokovatelný systém, ochranný klíč. Určený k přizpůsobení se i
venkovnímu prostředí.

Masivní, protiposuvné rameno,
galvanizované a natřené, zesílené v místech většího mechanického tlaku.

Technické údaje

HY7024

HY7005

Napětí

24
5
120
44
250
2
10
-20÷+50
80

230
1,2
250
10
44
400
1,7
12
-20÷+50
140
30

(Vac 50Hz)
(Vdc)
Proud
(line) (A)
Příkon
(W)
Zabudovaný kondenzátor
(µF)
Stupeň ochrany
(IP)
Kroutící moment
(Nm)
Rychlost otáčení
(ot./min.)
Doba otevírání
(s)
Provozní teplota
(0C min/max)
Tepelná ochrana
(0C)
Pracovní cyklus
(%)
Rozměry pohonu
(mm)
Hmotnost pohonu
(kg)

350x242x165
13
13
výstražný maják

digitální nebo
klíčové spínače

fotobuňky

řídící jednotka

HYPPO7000

fotobuňky
instalované na sloupku
vysílač

––

Kód
HY7024
HY7005

Popis
samosvorný, 24 Vdc s magnetickým enkodérem, kloubové rameno se zdrsněným povrchem,
galvanizované a natřené
samosvorný, 230 Vac s pevným kloubovým ramenem se zdrsněným povrchem, galvanizované a natřené

Elektromechanický pohon také v provedení 24 Vdc
s magnetickým enkodérem.
Kompletní rozsah: 3 typy pohonů s převodem a 4
typy základových schránek, s nebo bez odblokovacího systému.
Dlouhá životnost: vyztužená schránka, 2,5 mm silná,
vnitřní sváry, převody z bronzové slitiny a oceli.
Doporučené řídící jednotky: Mindy A3, A3F, A6, A6F,
A60, A700F a pro ME3024 Mindy A824.
Jednoduché použití: klíčem ovládané odblokování
z obou stran, snadno ovladatelné jednou rukou.
Nový systém mechanických koncových spínačů
zavřené polohy.
Standardní otevření max. 110°, volitelné otevření 360°.

Provedení 24Vdc s magnetickými enkodéry, vhodný
pro intenzivní použití.
p Jednoduché programování stisknutím jednoho
tlačítka.
p Spojka s protinárazovou bezpečnostní funkcí.
p Automatická paměť koncových spínačů otevření
a zavření se samoučící funkcí.
p Nastavení automatického zavření, částečné otevření, zpomalení při otevírání a zavírání.
p Systém pracuje i při výpadku proudu pomocí dobíjecích baterií.

METRO
podzemní pohon
pro křídlové brány
do šířky křídla 3,5 m

Mechanické zastavení
při otevírání a zavírání.

Pevný hliníkový motor.

Ochranná třída IP67. Systém
funguje i když je vlhký.

Technické údaje

ME3024

Napětí
Proud
Příkon
Zabudovaný kondenzátor
Stupeň ochrany
Kroutící moment
Rychlost otáčení
Provozní teplota
Tepelná ochrana
Pracovní cyklus
Rozměry pohonu
Hmotnost pohonu

(Vac 50Hz)
(Vdc)
(line) (A)
(W)
(µF)
(IP)
(Nm)
(ot./min.)
(0C min/max)
(0C)
(%)
(mm)
(kg)

ME3000

230
24
5
1,2
120
250
10
67
67
250
300
1,4
1,14
-20÷+50
-20÷+50
140
80
30
372x192,5x306
11
11

výstražný maják
digitální nebo
klíčové spínače

fotobuňky

řídící jednotka

fotobuňky
instalované
na sloupku

METRO

vysílač

––

Kód
ME3024
ME3000

Popis
samosvorný, 24 Vdc s magnetickým enkodérem
se spojovací pákou a mechanickým dorazem
zavřené polohy
samosvorný, 230 Vac, rychlý, převod mazaný
tukem se spojovací pákou a mechanickým
koncovým dorazem zavřené polohy

MOBY 4000

Elektromechanický pohon také v provedení 24 Vdc
s magnetickým enkodérem.

pohon pro
křídlové brány
do šířky křídla 3 m

Spolehlivost a tichý chod:
Minimální počet komponentů a patentované uspořádání vnitřních komponentů.
Jednoduchá instalace a servis:
Voděodolný, snadné připojení a zabudovaný kondenzátor.
Rychlé, jednoduché nastavení koncového spínače,
bronzová matice zabezpečuje bezpečné zavírání.
Doporučené řídící jednotky: Mindy A3, A3F, A6, A6F,
A60, A700F a pro MB4024 Mindy A824.

Provedení 24 Vdc s magnetickými enkodéry, vhodný
pro intenzivní použití.
p Jednoduché programování stisknutím jednoho
tlačítka.
p Spojka s protinárazovou bezpečnostní funkcí.
p Automatická paměť koncových spínačů otevření
a zavření se samoučící funkcí.
p Nastavení automatického zavření, částečné otevření, zpomalení při otevírání a zavírání.
p Systém pracuje i při výpadku proudu pomocí dobíjecích baterií.

Hliníkové odblokování
jednoduché ovládání, výkonné, masivní.

Hliníková konstrukce s pol ye s te rov ý m
nátěrem.

Exkluzivní, patentované uspořádání
vnitřních komponentů.

Technické údaje

MB4024 MB4005 MB4006 MB4015

Napětí

(Vac 50Hz)
230
230
230
(Vdc)
24
Proud
(line) (A)
5
1,1
1,1
1,1
Příkon
(W)
120
230
230
230
Zabudovaný kondenzátor (µF)
7
7
7
Stupeň ochrany
(IP)
44
44
44
44
Rychlost otáčení
(ot./min) 0,016
0,016
0,016
0,013
Dráha
(mm)
310
310
270
310
Maximální síla
(N)
2000
2000
2000
2000
Provozní teplota (0C min/max) -20÷+50 -20÷+50 -20÷+50 -20÷+50
Tepelná ochrana
(0C)
140
140
140
Pracovní cyklus
(%)
80
30
30
30
Rozměry pohonu
(mm)
803x110x110
Hmotnost pohonu
(kg)
6
6
6
6

výstražný maják
digitální nebo
klíčové spínače

fotobuňky
řídící jednotka

fotobuňky
instalované
na sloupku

MOBY4000

vysílač

––

Kód

Popis

MB4024

samosvorný, 24 Vdc s magnetickým enkodérem,
mechanický koncový doraz otevřené polohy

MB4005

samosvorný, 230 Vac, rychlý, s el.koncovými spínači otevřené polohy

MB4006

samosvorný, 230 Vac, rychlý, s el.koncovými spínači otevřené a zavřené polohy

MB4015

samosvorný, 230 Vac, pomalý, s el.koncovými spínači otevřené polohy

Elektromechanický pohon také v provedení 24 Vdc
s magnetickým enkodérem.
Spolehlivost a tichý chod:
Minimální počet komponentů a patentované uspořádání vnitřních komponentů.
Jednoduchá instalace a servis:
Voděodolný, snadné připojení a zabudovaný kondenzátor.
Rychlé, jednoduché nastavení koncového spínače,
bronzová matice zabezpečuje bezpečné zavírání.
Doporučené řídící jednotky: Mindy A3, A3F, A6, A6F,
A60, A700F a pro MB4024 Mindy A824.

Provedení 24 Vdc s magnetickými enkodéry, vhodný
pro intenzivní použití.
p Jednoduché programování stisknutím jednoho
tlačítka.
p Spojka s protinárazovou bezpečnostní funkcí.
p Automatická paměť koncových spínačů otevření
a zavření se samoučící funkcí.
p Nastavení automatického zavření, částečné otevření, zpomalení při otevírání a zavírání.
p Systém pracuje i při výpadku proudu pomocí dobíjecích baterií.

MOBY 5000
pohon pro křídlové
brány do šířky
křídla 5 m

Hliníkové odblokování
jednoduché ovládání, výkonné, masivní.

Exkluzivní, patentované
uspořádání
vnitřních komponentů.

Technické údaje

Hliníková konstrukce s polyesterovým nátěrem.

MB5024 MB5015 MB5016 MB5615

Napětí

(Vac 50Hz)
230
230
230
(Vdc)
24
Proud
(line) (A)
5
1,1
1,1
1,3
Příkon
(W)
120
230
230
300
Zabudovaný kondenzátor (µF)
7
7
7
Stupeň ochrany
(IP)
44
44
44
44
Rychlost otáčení
(ot./min.) 0,016
0,013
0,013
0,016
Dráha
(mm)
470
470
430
470
Maximální síla
(N) 2000
2000
2000
2000
Provozní teplota (0C min/max) -20÷+50 -20÷+50 -20÷+50 -20÷+50
Tepelná ochrana
(0C)
140
140
140
Pracovní cyklus
(%)
80
30
30
30
Rozměry pohonu
(mm)
953x110x110
Hmotnost pohonu
(kg)
7
7
7
7

výstražný maják
digitální nebo
klíčové spínače

fotobuňky
řídící jednotka

fotobuňky
instalované
na sloupku

MOBY5000

vysílač

––

Kód

Popis

MB5024

samosvorný, 24 Vdc s magnetickým enkodérem,
mechanický koncový doraz otevřené polohy

MB5015

samosvorný, 230 Vac, rychlý, s el. koncovými
spínači otevřené polohy

MB5016

samosvorný, 230 Vac, rychlý, s el. koncovými
spínači otevřené a zavřené polohy

MB5615

nesamosvorný, 230 Vac, pomalý, s el. koncovými
spínači otevřené polohy

POPKIT
Sestava pro dvoukřídlé
brány do šířky křídla
1,8 m a
hmotnosti 200 kg

Sestava pro křídlové brány do šířky křídla 1,8 m,
montovaná na velké sloupky a s odlehčenou strukturou.

p

Charakteristika pohonu:
p dokonalá elektronika: zpomalení protidemoličním systémem, možnost spojení s 8K2-citlivou
lištou s odporem.
p snadná obsluha: odblokování samostatným klíčem, pevné hliníkové protismykové rameno.
p vždy připraven k použití: pracuje i při výpadku
energie díky použití (PS124) baterie, která se
umístí do motoru.

p

exkluzivní funkce: foto-test, vchod pro pěší, programovatelný vstup s různými funkcemi otevírání
a zavírání, foto2, otevření pro osoby a částečné
otevření.
extra malá nárazuvzdorná hliníková konstrukce.

Pohon lze použít i pokud je osa brány zapuštěná až 25cm od hrany sloupku.

Set obsahuje:
PP7024+PP7224
2 elektromechanické pohony
montované na povrch
PP7024 (s řídící jednotkou)
PP7224 (bez řídící jednotky)

Technické údaje
Napětí
Proud
Příkon
Stupeň ochrany
Rychlost otáčení
Kroutící moment
Doba otevírání
Provozní teplota
Izolační třída
Pracovní cyklus
Rozměry pohonu
Hmotnost pohonu

(Vac 50Hz)
(Vdc)
(line) (A)
(W)
(IP)
(ot./min.)
(Nm)
(s)
(0C min/max)
(%)
(mm)
(kg)

PP7024

PP7224

230
~1
75
44
1,26-1,68
180
10
-20÷+50
1
30

24
3
75
44
1,26-1,68
180
10
-20÷+50
B*
30

FLO2R-S

1 ks 2 kanálového vysílače,
433,92 MHz

MOF

1 pár fotobuněk,
montáž na omítku

167x310x254
21,6
21,6
MOSE

*Verze bez řídící jednotky.

1 klíčového spínače,
montáž na omítku
výstražný maják

klíčový spínač

fotobuňky

POP

fotobuňky
instalované na sloupku
(sestava neobsahuje)
vysílač

––

LUCY24

1 ks výstražného majáku,
1 ks antény

Sestava pro křídlové brány do šířky křídla 1,8 m.
Charakteristika pohonu:
p

p
p
p
p

Patentované uspořádání vnitřních komponentů:
málo pohyblivých částí znamená lepší spolehlivost
a tichý chod.
Lehká instalace: po namontování pohonu se
všechny elektrické spojení nastavují ze shora.
Zabudovaný kondenzátor.
Snadné odblokování klíčkem nebo standartním
zámkem (volitelný).
Již namontované koncové dorazy (PLA13)
otevření.

WINGOKIT

Řídící jednotka A400:
Pro 2motory, mikroprocesorové obvody, se systémem rozpoznání překážky, kryt IP55. Jednotka je
určena pouze pro Wingo.

sestava pro
dvoukřídlou bránu
do šířky křídla 1,8 m
a hmotnosti do 200 kg

Set obsahuje:
WG 400
2 elektromechanické pohony pro instalaci na povrch

FLO2R-S

Technické údaje
Napětí
Proud
Příkon
Zabudovaný kondenzátor
Stupeň ochrany
Rychlost otáčení
Dráha
Maximální síla
Provozní teplota
Tepelná ochrana
Pracovní cyklus
Hmotnost pohonu

1 ks 2 kanálového vysílače,
433,92 MHz

WG4000
(Vac 50Hz)
(line) (A)
(W)
(µF)
(IP)
(ot./min.)
(mm)
(N)
(0C min/max)
(0C)
(%)
(kg)

230
0,5
120
5
44
0,016
325
1500
-20÷+50
140
30
16,7

FE

1 pár fotobuněk,
montáž na omítku

TS

1 ks výstražná tabulka
výstražný maják

klíčový spínač

fotobuňky
WINGO

fotobuňky
instalované na sloupku
(sestava neobsahuje)

vysílač

––

A400

1 ks řídící jednotky
s přijímačem SMXI

SELE

1 ks klíčového spínače,
montáž na omítku

LUCY

1 ks výstražného majáku,
1 ks antény

Sestava pro křídlové brány do šířky křídla 3 m
montovaná na povrch.

MOBYKIT
sestava pro dvoukřídlou bránu do šířky křídla 3 m
a hmotnosti do 800 kg

Charakteristika pohonu:
p
p
p
p
p
p
p
p

hliníkový monoblok.
patentované uspořádání znamená méně vnitřních
komponentů.
snadné připojení.
zabudovaný kondenzátor.
pohyblivé části jsou vyrobené z bronzové slitiny a
oceli.
zpomalení při otevírání a zavírání.
barvený, hliníkový, klíčem odblokovatelný systém,
ergonomický a snadno ovladatelný.
snadné nastavení koncových spínačů.

FLO2R-S

1 ks 2 kanálového vysílače,
433,92 MHz

Set obsahuje:
MB4005
2 elektromechanické pohony s klíčovým odblokováním

A60

1 ks řídící jednotky A400
s přijímačem SMXI

Technické údaje
Napětí
Proud
Příkon
Zabudovaný kondenzátor
Stupeň ochrany
Rychlost otáčení
Dráha
Maximální síla
Provozní teplota
Tepelná ochrana
Pracovní cyklus
Hmotnost pohonu

MB4005
(Vac 50Hz)
(line) (A)
(W)
(µF)
(IP)
(ot./min.)
(mm)
(N)
(0C min/max)
(0C)
(%)
(kg)

230
1,1
230
7
44
0,016
310
2000
-20÷+50
140
30
20,5

MOF

1 pár fotobuněk,
montáž na omítku

TS

1 ks výstražná tabulka

výstražný maják

klíčový spínač

fotobuňky
řídící jednotka

MOBY

fotobuňky
instalované na sloupku
(sestava neobsahuje)
vysílač
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MOSE

1 ks klíčového spínače,
montáž na omítku

LUCY

1 ks výstražného majáku,
1 ks antény

VYSÍLAČE
1 kanálový

FLO1R-S
standardní

FLO2R-S

mini

VR

2 kanálový

433.92 MHz
dosah 150 – 200 m
plovoucí kód
4,5 x 1015
kombinací
FLOR a Very VR,
Planotime

verze s rozpoznávacím a sekvenčním kódem pro hromadný zápis

verze se sekvenčním kódem pro
hromadný zápis a
integrovaný transpondérový obvod

týdenní
časový spínač

4 kanálový

FLO4R-S

1 kanálový

FLO1R-SC

2 kanálový

FLO2R-SC

4 kanálový

FLO4R-SC

2 kanálový

FLO2R-M

4 kanálový

FLO4R-M

dálkové ovládání 6 zařízení
100 událostí/týden

1 kanálový

433.92 MHz
dosah 150 – 200 m
nastavitelný kód
1024 kombinací
FLO a Very VE

PLANOTIME

FLO1
standardní

FLO2

mini

VE

2 kanálový

433.92 MHz
dosah 150 – 200 m
plovoucí kód
18 x 1015 kombinací
SMILO

– 11 –

4 kanálový

FLO4

2 kanálový

SM2

4 kanálový

SM4

PŘIJÍMAČE
univerzální
paměťová karta pro 63 kódů

krytí IP53, paměťová karta pro 63
kódů, místo pro anténu ABFKIT

zásuvný pro řídící jednotky NICE
paměťová karta pro 63 kódů

433.92 MHz
plovoucí kód pro
sérii vysílačů
Flor, Very VR
a Planotime

SM zásuvka pro řídící jednotky NICE
paměťová karta pro 256 kódů
plovoucí kód

modulární až pro 4 kanály,
paměťová karta pro 256 kódů

s kabelem
paměťová karta pro 256 kódů

univerzální
63-kódová paměťová karta

433.92 MHz
s p ro g r a m ova te l n ý m
kódem pro
sérii vysílačů
FLO a Very VE

krytí IP53, místo pro anténu
ABFKIT

1-kanálový

FLOX1R

2-kanálový

FLOX2R

2-kanálový

FLOXB2R

1-kanálový

FLOXIR

2-kanálový

FLOXI2R

do 4 kanálů

SMXI

24 V

FLOXMR

230 V

FLOM220R

2-kanálový

SMX2R

1-kanálový

FLOX1

2-kanálový

FLOX2

2-kanálový

FLOXB2

1-kanálový

FLOXI

2-kanálový

FLOXI2

24 V

FLOXM

230 V

FLOXM220

zásuvný pro řídící jednotky NICE

modulární až pro 4 kanály

433.92 MHz
s paměťovou kartou pro
256 kódů pro sérii vysílačů SMILO

s kabelem, 2-kanálový

SMX2

SM zásuvka, až pro 4 kanály

SMXIS
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DOPLŇKY
KLÁVESNICE

MOT

digitální spínač,
12 tlačítek,
montáž na omítku

bezdrátová,
kompatibilní s přijímači FLOXR

MOTXR

ČTEČKA MAGNETICKÝCH KARET

MOM

dekodér pro MOT a MOM s BM1000 pro 255 kombinací/karet
magnetická karta

MOCARD

MORX

MOF

FOTOBUŇKY
synchronizované
montáž na omítku

seřiditelné

MOFO

pro
MOFB

s technologií BlueBus
seřiditelné

modul pro připojení
BlueBus
MOFB a MOFB
k řídícím jednotkám
bez technologie
BlueBus

MOFOB

IB

IP53 84x54x27 mm

BF

montáž na omítku

FE
77x64x32 mm

synchronizované
fotobuňky BF/FE

odolný kryt
montáž pod omítku

KLÍČOVÉ SPÍNAČE
standardní vložka

klíčový spínač
evropská vložka

klíčový spínač
s klíčem SEL
– 13 –

FEP
FI

montáž
na omítku

MOSE

montáž
pod omítku

MOSI

montáž
na omítku

MOSE4

montáž
pod omítku

MOSI4

montáž
na omítku

SELE

montáž
pod omítku

SELI

DOPLŇKY
ŘÍDÍCÍ
JEDNOTKY

pro křídlové brány, pro 1 pohon
230 Vac, bez automatického zavírání, kryt NICE, bez elektronické spojky

A0

pro křídlové brány, pro 1 pohon
230 Vac, bez automatického zavírání, vestavěný přijímač, kryt NICE,
bez elektronické spojky

AO1

pro posuvné a křídlové brány,
pro 1 pohon 230 Vac, s automatickým zavíráním, možnost rozšíření o
elektronickou spojku, kryt NICE

A1

MINDY A
pro křídlové brány,
pro 2 pohony,
řízeno mikroprocesorem,
kryt IP55

VÝSTRAŽNÉ
MAJÁKY
LUCY

elektronická spojka
pevná svorkovnice

A6

elektronická spojka
vyjímatelná svorkovnice

A6F

elektronická spojka
zpomalení

A60

elektronická spojka
vyjímatelná svorkovnice
možnost přidání karty PIU

A700F

pro křídlové brány, pro 2 pohony
24 Vdc s enkodérem MOBY,
METRO, HYPPO, řízeno
mikroprocesorem, kryt IP55

A824

napájení 230 Vac 40W

LUCY

napájení 24 Vac/Vdc 25W

LUCY24

napájení 12 Vac/Vdc 21W
se zabudovanou anténou
433.92 MHz

LUCYB
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DOPLŇKY
SLOUPKY PRO FOTOBUŇKY

hliníkový sloupek
s ochranným krytem

lisovaný
hliníkový
sloupek s povrchovou úpravou
(barvený)

pro 1 spínač, výška 1100 mm

MOCS

pro 2 fotobuňky, výška 1000 mm

MOCF2

pro 1 fotobuňku, výška 500 mm

MOCF

pro FE, FEP a SELE,
výška 1000 mm

COS

pro FE a FEP, výška 500 mm

COF

pro BF, výška 500 mm

COB
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Síť prodejců po celé ČR

pohony posuvných bran

OBSAH
samosvorný s řídící jednotkou,
elektromechanický koncový
spínač

pro posuvné brány do 200 kg
a délky 5 m

ROAD200

pro posuvné brány do 600 kg, 230 Vac,
elektronická spojka

RO1000

strana 5

pro posuvné brány do 400 kg, 24 Vdc,
s magnetickým enkodérem

RO1124

samosvorný s řídící jednotkou
a s BlueBus technologií

pro posuvné brány do 600 kg

RB600

pro posuvné brány do 1 000 kg

RB1000

ROAD
strana 4
samosvorný
s řídící jednotkou

ROBO

ROBUS
strana 6
samosvorný
s mechanickou spojkou

THOR

TH1551

400 Vac bez řídící jednotky

TH1561

230 Vac s řídící jednotkou

TH2251

400 Vac bez řídící jednotky

TH2261

pro posuvné
brány do 1 500 kg

strana 7
samosvorný
s mechanickou spojkou

THOR-Q

230 Vac s řídící jednotkou

pro posuvné
brány do 2 200 kg

strana 8
samosvorný
s řídící jednotkou

TUB

pro posuvné brány do 3 500 kg

TUB3500

strana 9
sestava pro posuvné brány
do 600 kg

ROBO KIT

ROBO KCE

strana 10
sestava s technologií BlueBus pro posuvné brány do 350 kg

ROBUS KIT

RB KCE

strana 11
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BLUE BUS
nová technologie
Firma Nice přichází na trh s revoluční
technologií BlueBus, která nahrazuje dosavadních 64 různých způsobů
elektrického připojení doplňků k řídícím systémům automatických pohonů bran.
Způsob připojení BlueBus je progresivní technologie, která činí elektrické
zapojování automatických bránových
systémů revolučnějším, radikálně
snižuje pracnost a zkracuje pracovní
čas při připojování doplňků k základní
řídící jednotce. Vytváří tak z produktů

NICE maximálně kompaktní celky.
Díky tomuto vývojovému trendu budou
víceméně všechny automatické systémy vyžadovat nový způsob připojení. Všechny dosavadní druhy schémat
zapojení budou nahrazené jednoduchým připojením každého druhu
doplňkového zařízení pouze dvoužilovým kabelem. Ty budou sloužit jednak
jako jeho napájení a zároveň zabezpečí tok potřebných informací zpět do
řídící jednotky.
Montáž bude možné uskutečnit v prů-
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běhu okamžiku a stane se tak velmi
progresivní, neboť bude vždy vyžadovat zapojení pouze dvou vodičů. Systém dokonce ani nevyžaduje dodržení
jejich polarity, čímž je plně eliminované riziko nesprávného připojení.
Pohon pro posuvné brány ROBUS
a fotobuňky MOFB jsou prvními z produktů této nové technologie vyvinuté firmou NICE, která tím potvrzuje
své přední postavení na poli inovací
a designu automatických otevíracích
a řídících systémů.

Bezpečný, funkční, vhodný pro privátní používání.
Samosvorný pohon s elektromechanickými koncovými spínači pro posuvné brány do hmotnosti
200 kg a délky 5 m.

ROAD 200

pohon pro posuvné
brány do 200kg
a 5 m délky křídla

Výhody
Rychlost, síla a funkce pro automatické zavření jsou
plně nastavitelné.
Inteligentní
Schopnost zaregistrovat překážku a automatické
programování času chodu, diagnostika prostřednictvím majáku.
Bezpečný
Zrychlení a zpomalení chodu je nastaveno na začátku
a konci otevíracího a zavíracího manévru.

Praktický
Zabudovaná řídící jednotka připojená zvláštní zásuvkou a upevněná přímo uvnitř motoru, včetně přijímače kompatibilního s NICE Flo, Flor a Smilo systémem,
dokáže si zapamatovat až 150 vysílačů.

Blok motoru a odblokování je z hliníkové slitiny a opatřena epoxidovým
nátěrem.

Technické údaje
Napětí
Příkon
Proud
Stupeň ochrany
Kroutící moment
Max. kroutící moment
Rychlost
Max. hmotnost brány
Provozní teplota
Izolační třída
Pracovní cyklus
Hmotnost pohonu

ROAD200
(Vac 50/60Hz)
(VA)
(A)
(IP)
(Nm)
(Nm)
(m/s)
(kg)
(0C min/max)
(%)
(kg)

230
150
1
44
3,3
6
0,1÷0,18
200
-20÷+50
1
30
12

Kód

Popis

ROAD200

samosvorný, s řídící jednotkou, elektromechanický koncový spínač

výstražný maják

digitální nebo
klíčový spínač

fotobuňky

ROAD

Elektromechanický pohon montovaný na povrch,
verze 24 Vdc s magnetickým enkodérem pro brány
do 400kg. Blok motoru je z hliníkové slitiny a opatřený epoxidovým nátěrem.
Dvě verze s řídící jednotkou a s bezpečnostní protinárazovou funkcí max. do 600kg, 230Vac elektronická spojka (RO1000) nebo elektrická spojka
(RO1010).
Dlouhá životnost a tichý chod: převody z oceli a
bronzové slitiny.
Snadná údržba díky vyjímatelné svorkovnici.
Snadná instalace: venkovní instalace, robustní, pevná základová deska.
Funkční a bezpečný: izolovaný elektrický okruh chránící elektroniku před venkovními vlivy, PIU karta pro
rozšíření základních funkcí.

Provedení 24Vdc s magnetickými enkodéry, vhodný
pro intenzivní použití.
p Jednoduché programování stisknutím jednoho
tlačítka.
p Spojka s protinárazovou bezpečnostní funkcí.
p Automatická paměť koncových spínačů otevření
a zavření se samoučící funkcí.
p Nastavení automatického zavření, částečné otevření, zpomalení při otevírání a zavírání.
p Systém pracuje i při výpadku proudu pomocí dobíjecích baterií.

Exkluzivní odblokování je lehce
ovladatelné v každém počasí. Je
vybaven bezpečnostním spínačem na zastavení operace.

Proud
Proud
Příkon
Zabudovaný kondenzátor
Stupeň ochrany
Rychlost otáčení
Kroutící moment
Maximální zátěž
Provozní teplota
Tepelná ochrana
Pracovní cyklus
Rozměry pohonu
Hmotnost pohonu
Izolační třída
Max. hmotnost brány

pohon pro posuvné
brány s hmotností
do 600 kg

Masivní, hliníkový základ
s praktickým vnějším osazením.

Technické údaje
Napětí

ROBO

(Vac 50 Hz)
(Vdc)
(síť) (A)
(motor) (A)
(W)
(µF)
(IP)
(ot./min.)
(Nm)
(N)
0
( C min/max)
(0C)
(%)
(mm)
(kg)
(kg)

RO1124

RO1000

230
24
0,5
5
120
44
0,20
10
330
-20÷+50
80

230
1,8
1,8
400
14
44
0,18
17
560
-20÷+50
140
30

Kód

Popis

RO1124

samosvorný, s řídící jednotkou,
magnetický enkodér

RO1000

samosvorný, s řídící jednotkou,
elektronická spojka

290x250x195
10
10
1
1
400
600
výstražný maják

digitální nebo
klíčový spínač

fotobuňky

ROBO

Elektromechanický motor s NICE BlueBus technologií a elektromechanickými koncovými spínači.

ROBUS

Inteligentní
Díky systému rozpoznání překážek a automatického
programu času chodu je činnost motoru monitorována během celého pohybu, samodiagnostikováno
blikáním majáku, 8 programovatelných úrovní.
Bezpečný
Zrychlení a zpomalení chodu může být nastavené
na začátku a konci každého otevíracího a zavíracího manévru.
Robustnost
Odlehčený kryt motoru vyrobený z hliníkové slitiny
s epoxidovým nátěrem.
Velmi tichý
Ozubené kolečko motoru s ložiskem.

Jednoduchý
Technologie Nice BlueBus je schopna napájet a
kontrolovat skupinu maximálně 7 párů fotobuněk
ze série Moon za použití nejvýše 2kabelů.
Praktický
Náhradní zdroj (volitelný) je připojen k řídící jednotce
jednoduše prostřednictvím kabelu s konektorem a
umístěný uvnitř motoru.
Moderní
Rychlost, síla a automatické zavření jsou nastavitelné. Teplotní senzor: přizpůsobení výkonu motoru
klimatickým podmínkám. Funkce „master/slave“
zajišťuje automatické synchronizování dvou motorů.
Znamená to, že je možné automatizovat dvě posuvné brány jezdící proti sobě.

pohon pro posuvné brány s hmotností do 600 kg
(RB600) a s hmotností do 1
000 kg (RB1000)

Prostor pro umístění řídící jednotky a náhradního zdroje.

Hliníkové odblokování pro snadné
otevírání.

Technické údaje
Napětí
Proud
Příkon
Stupeň ochrany
Kroutící moment
Max. kroutící moment
Rychlost
Max. hmotnost brány
Provozní teplota
Pracovní cyklus
Izolační třída
Hmotnost pohonu

(Vac 50 Hz)
(Vdc)
(síť) (A)
(W)
(IP)
(Nm)
(Nm)
(m/s)
(kg)
(0C min/max)
(%)
(kg)

RB600

RB1000

230
24
2,5
550
44
11
18
0,1÷0,3
600
-20÷+50
40
1
11

230
24
2,3
500
44
17
21
0,1÷0,26
1000
-20÷+50
70
1
13

Kód

Popis

RB600

samosvorný, s řídící jednotkou a BlueBus technologií do 600kg

RB1000

samosvorný, s řídící jednotkou a BlueBus technologií do 1000 kg

výstražný maják

digitální nebo
klíčový spínač

fotobuňky

ROBUS

nická brzda, která chrání před setrvačností brány,
ventilátorem chlazený motor podporuje efektivitu
pracovního cyklu, PIU karta pro příjem základních
funkcí, možnost zpomalení.
Doporučená řídící jednotka pro TH1561 je
Mindy A500.

Samosvorný elektromechanický pohon montovaný
na povrch pro posuvné brány do 1500 kg.
Verze s řídící jednotkou 230Vac (TH1551) a bez řídící jednotky 400 Vac (TH1561).
Mechanická spojka
Dlouhá životnost a tichý chod: převody z kovu a
bronzové slitiny.
Funkčnost a bezpečnost: programovatelný, elektro-

Masivní, snadno použitelný hliníkový kryt,
klíč k odblokování, spínač pro zastavení
činnosti.

pohon pro posuvné
brány s hmotností
do 1 500 kg

Ochrana venkovního připevnění usnadňuje instalaci.

Technické údaje

TH1551

Napětí
Proud
Příkon
Zabudovaný kondenzátor
Stupeň ochrany
Rychlost otáčení
Kroutící moment
Maximální zátěž
Provozní teplota
Tepelná ochrana
Pracovní cyklus
Rozměry pohonu
Hmotnost pohonu
Izolační třída
Maximální hmotnost brány

THOR

(Vac 50 Hz)
(síť) (A)
(W)
(µF)
(IP)
(ot./min.)
(Nm)
(N)
(0C min/max)
(0C)
(%)
(mm)
(kg)
(kg)

TH1561

230
400
3,5
1,2
650
700
30
44
44
0,016
0,016
30
60
800
1000
-20÷+50
-20÷+50
140
140
40
50
335x275x203
12,5
12
1
F
1500
1500

Kód

Popis

TH1551

samosvorný s řídící jednotkou

TH1561

samosvorný bez řídící jednotky

výstražný maják

digitální nebo
klíčový spínač

fotobuňky

fotobuňky
na sloupku

THOR

THOR-Q

Samosvorný elektromechanický pohon montovaný
na povrh pro posuvné brány do 2200 kg.

pohon pro posuvné
brány s hmotností
do 2 200 kg

Verze s řídící jednotkou 230Vac (TH2251) a bez řídící jednotky 400 Vac(TH2261).
Mechanická spojka
Dlouhá životnost a tichý chod: převody z oceli a
bronzové slitiny.

Funkčnost a bezpečnost:
programovatelný, elektronická brzda, která chrání
před setrvačností brány, větraný motor podporuje
efektivitu pracovního cyklu, PIU karta pro příjem
základních funkcí, možnost zpomalení.

Mohutný, hliníkový základ se
standardním krytem.

Ochrana venkovního připevnění usnadňuje instalaci.

Masivní, snadno použitelný
hliníkový kryt, klíč k odblokování, spínač pro zastavení činnosti.

Technické údaje
Napětí
Proud
Příkon
Zabudovaný kondenzátor
Stupeň ochrany
Rychlost otáčení
Kroutící moment
Maximální zátěž
Provozní teplota
Tepelná ochrana
Pracovní cyklus
Rozměry pohonu
Hmotnost pohonu
Izolační třída
Maximální hmotnost brány

TH2251
(Vac 50 Hz)
(síť) (A)
(W)
(µF)
(IP)
(ot./min.)
(Nm)
(N)
0
( C min/max)
(0C)
(%)
(mm)
(kg)

TH2261

230
400
3,8
1,2
900
700
30
44
44
0,016
0,016
35
35
1000
1000
-20÷+50 -20÷+50
140
140
40
50
335x335x203

(kg)

13
1
2200

Kód

Popis

TH2251

samosvorný s řídící jednotkou

TH2261

samosvorný bez řídící jednotky

13
F
2200

výstražný maják
digitální nebo
klíčový spínač

fotobuňky

THOR-Q

fotobuňky
na sloupku

Nejsilnější motor pro automatizaci posuvných bran
do 3500 kg, ideální pro průmyslové použití. Samosvorný elektromechanický hnací motor 400 Vac
s řídící jednotkou Mindy A500.
Silný
Výkon 550 W a max.kroutící moment přes
400 Nm.
Funkční a bezpečný: programovatelný, elektronická brzda, která chrání před setrvačností brány, větraný motor podporující efektivitu pracovního cyklu,

PIU karta pro rozšíření základních funkcí, možnost
zpomalení.
Dlouhá životnost a tichý chod: převody z oceli a
bronzové slitiny.
Praktický
Jakýkoliv povel je možno zadat díky DIP přepínačům
výběru funkcí.
Ruční ovládání
Tato operace je jednoduše a bezpečně ovladatelná
pomocí odblokovacího mechanismu.

TUB
pohon pro
posuvné brány
s hmotností
do 3 500kg

Chlazený motor pro zvýšení efektivity pracovního cyklu.

Technické údaje

TUB3500

Napětí
Příkon
Stupeň ochrany
Kroutící moment
Rychlost otáčení
Max. hmotnost brány
Provozní teplota
Izolační třída
Pracovní cyklus*
Rozměry pohonu
Hmotnost pohonu

(Vac)
(W)
(IP)
(Nm)
(m/min)
(kg)
(0C min/max)
(cyklus/den)
(mm)
(kg)

400
550
44
190
10
3500
-20÷+50
1
do 700
580x480x240
60

Kód

Popis

TUB3500

samosvorný s řídící jednotkou do 3 500kg

*Tato hodnota se mění podle hmotnosti brány!

výstražný maják

digitální nebo
klíčový spínač

fotobuňky

TUB

Charakteristika pohonu:

ROBOKIT

p
p

p

sestava pro
posuvné brány
s hmotností do 600 kg

p
p

RO100 motor s řídící jednotkou s protinárazovou
bezpečnostní funkcí, pro 230 Vac s max. hmotností brány 600kg.
Převod z oceli a bronzové slitiny: delší životnost a
tichý chod.
Izolované spojení chrání elektroniku před vnějšími vlivy.

p
p
p

Vyjímatelná svorkovnice pro snadnější obsluhu.
Volitelná PIU karta pro rozšíření základních
funkcí.
Lehká instalace: odolná, na povrch montovaná
deska.
Odblokování bezpečnostním spínačem pro funkci
vypnutí.
Pomalý rozjezd a dojezd.

Set obsahuje:
RO1000
samosvorný elektromechanický
pohon s řídící jednotkou, zásuvný
přijímač FLOXIR a odblokování

Technické údaje
Napětí
Proud
Příkon
Zabudovaný kondenzátor
Stupeň ochrany
Rychlost otáčení
Kroutící moment
Maximální zátěž
Provozní teplota
Tepelná ochrana
Pracovní cyklus
Izolační třída
Hmotnost pohonu
Maximální hmotnost brány

RO1000
(Vac 50 Hz)
(line) (A)
(W)
(µF)
(IP)
(ot./min.)
(Nm)
(N)
(0C min/max)
(0C)
(%)
(kg)
(kg)

230
1,8
400
14
44
0,18
17
560
-20÷+50
140
30
1
13,5
600

FLO2R-S

TS

1 ks 2 kanálového
vysílače, 433,92 MHz

LUCY

1 ks výstražného
majáku, 1 ks antény

1 ks výstražná tabulka

MOF

1 pár fotobuněk,
montáž na omítku

MOSE

1 ks klíčového spínače,
montáž na omítku

výstražný maják

digitální nebo
klíčový spínač

fotobuňky

ROBO

Pohon pro posuvné brány s hmotností do 350 kg
s technologií BlueBus, který umožňuje napájet a
kontrolovat maximálně 7 párů fotobuněk ze série
Moon použitím pouze dvou kabelů.

p
p

Charakteristika pohonu
p

p

Jednoduchý: BlueBus systém umožňuje připojení
fotobuněk a řídící jednotky za použití pouze dvou
kabelů.
Praktický: řídící jednotka a zálohovací baterie
mohou být zapojené pomocí jednoduché přípojky a umístěné přímo v pohonu.

p

p

Zdokonalený: rychlost, síla a pauza jsou nastavitelné.
Inteligentní: díky systému na rozpoznání překážek
a automatickému času chodu. Činnost motoru je
monitorována během celého pohybu, samodiagnostikována majákem. Zrychlení a zpomalení
je nastavitelné.
Bezpečnost: zrychlení a zpomalení chodu může
být nastavitelné na začátku a na konci každého
otevření a zavření.
Velmi tichý: ozubené kolo motoru v ložisku.

ROBUSKIT
sestava pro
posuvné brány
s hmotností do 350 kg

Set obsahuje:
ROBUS350
samosvorný elektromechanický
pohon s řídící jednotkou a SMXI
zásuvným přijímačem, fotobuňky
BlueBus.

Technické údaje

ROBUS350

Napětí
Napětí příslušenství
Proud
Příkon
Stupeň ochrany
Kroutící moment
Maximální zátěž
Rychlost otáčení
Provozní teplota
Izolační třída
Pracovní cyklus
Hmotnost pohonu
Maximální hmotnost brány

(Vac 50 Hz)
(Vdc)
(A)
(VA)
(IP)
(Nm)
(Nm)
(ot./min.)
(0C min/max)
(%)
(kg)
(kg)

230
24
1,1
250
44
6
10
0,18÷0,34
-20÷+50
1
50
12
350

FLO2R-S

TS

1 ks 2 kanálového vysílače,
433,92 MHz

LUCYB

1 ks výstražného
majáku s integrovanou anténou,
připojení přes
BlueBus

1ks výstražná tabulka

MOFB

1 pár fotobuněk,
montáž na omítku,
připojení přes
BlueBus

výstražný maják

digitální nebo
klíčový spínač

fotobuňky

ROBUSKIT

MOSE

1 ks klíčového spínače,
montáž na omítku

VYSÍLAČE
1 kanálový

FLO1R-S
standardní

FLO2R-S

mini

VR

2 kanálový

433.92 MHz
dosah 150 – 200 m
plovoucí kód
4,5 x 1015
kombinací
FLOR a Very VR,
Planotime

verze s rozpoznávacím a sekvenčním kódem pro hromadný zápis

verze se sekvenčním kódem pro
hromadný zápis a
integrovaný transpondérový obvod

týdenní
časový spínač

4 kanálový

FLO4R-S

1 kanálový

FLO1R-SC

2 kanálový

FLO2R-SC

4 kanálový

FLO4R-SC

2 kanálový

FLO2R-M

4 kanálový

FLO4R-M

dálkové ovládání 6 zařízení
100 událostí/týden

1 kanálový

433.92 MHz
dosah 150 – 200 m
nastavitelný kód
1024 kombinací
FLO a Very VE

PLANOTIME

FLO1
standardní

FLO2

mini

VE

2 kanálový

433.92 MHz
dosah 150 – 200 m
plovoucí kód
18 x 1015 kombinací
SMILO
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4 kanálový

FLO4

2 kanálový

SM2

4 kanálový

SM4

PŘIJÍMAČE
univerzální
paměťová karta pro 63 kódů

krytí IP53, paměťová karta pro 63
kódů, místo pro anténu ABFKIT

zásuvný pro řídící jednotky NICE
paměťová karta pro 63 kódů

433.92 MHz
plovoucí kód pro
sérii vysílačů
Flor, Very VR
a Planotime

SM zásuvka pro řídící jednotky NICE
paměťová karta pro 256 kódů
plovoucí kód

modulární až pro 4 kanály,
paměťová karta pro 256 kódů

s kabelem
paměťová karta pro 256 kódů

univerzální
63-kódová paměťová karta

433.92 MHz
s p ro g r a m ova te l n ý m
kódem pro
sérii vysílačů
FLO a Very VE

krytí IP53, místo pro anténu
ABFKIT

1-kanálový

FLOX1R

2-kanálový

FLOX2R

2-kanálový

FLOXB2R

1-kanálový

FLOXIR

2-kanálový

FLOXI2R

do 4 kanálů

SMXI

24 V

FLOXMR

230 V

FLOM220R

2-kanálový

SMX2R

1-kanálový

FLOX1

2-kanálový

FLOX2

2-kanálový

FLOXB2

1-kanálový

FLOXI

2-kanálový

FLOXI2

24 V

FLOXM

230 V

FLOXM220

zásuvný pro řídící jednotky NICE

modulární až pro 4 kanály

433.92 MHz
s paměťovou kartou pro
256 kódů pro sérii vysílačů SMILO

s kabelem, 2-kanálový

SMX2

SM zásuvka, až pro 4 kanály

SMXIS
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DOPLŇKY
KLÁVESNICE

MOT

digitální spínač,
12 tlačítek,
montáž na omítku

bezdrátová,
kompatibilní s přijímači FLOXR

MOTXR

ČTEČKA MAGNETICKÝCH KARET

MOM

dekodér pro MOT a MOM s BM1000 pro 255 kombinací/karet
magnetická karta

MOCARD

MORX

MOF

FOTOBUŇKY
synchronizované
montáž na omítku

seřiditelné

MOFO

pro
MOFB

s technologií BlueBus
seřiditelné

MOFOB

modul pro připojení BlueBus
MOFB a MOFB k řídícím
jednotkám bez technologie
BlueBus

IB

IP53 84x54x27 mm

BF

montáž na omítku

FE
77x64x32 mm

synchronizované
fotobuňky BF/FE

odolný kryt
montáž pod omítku

FEP
FI

KLÍČOVÉ SPÍNAČE
standardní vložka

klíčový spínač
evropská vložka

klíčový spínač
s klíčem SEL
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montáž
na omítku

MOSE

montáž
pod omítku

MOSI

montáž
na omítku

MOSE4

montáž
pod omítku

MOSI4

montáž
na omítku

SELE

montáž
pod omítku

SELI

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY
MINDY A

třífázový 400 V pohon nebo třífázový/jednofázový 230 Vac pohon
1,5 kW, kryt IP55

HŘEBENOVÉ LIŠTY
hřebeny pro
posuvné brány

A500

plastový hřeben 26x26x500 mm
pro brány do 400 kg

LO5

M4 nylonový hřeben s ocelovým
jádrem pro brány do 600 kg

ROA6

M4 hřeben, pozinkovaný
22x22x1000 mm

ROA7

M4 hřeben, pozinkovaný s rozpěrami a šrouby 3x8x1000 mm

ROA8

hřebeny pro pohony TUB

ROA81

OCHRANNÁ LIŠTA S PŘÍSLUŠENSTVÍM
ochranná lišta 8,2 kOhm

TCB65

set pro 8 ochranných lišt obsahuje:
- koncovky
- konektory s kabelem (délka 250 cm)
- konektory 8,2 K
- lepidlo
- tužidlo

16 ks (TCT65)
8 ks (TCS250)
8 ks (TCER)
1 ks (TCC)
1 ks (TCP)

TCK

hliníkový profil délka 200 cm

TCA65

vyhodnocovací jednotka pro ochranné lišty

TCE

propojovací zařízení s posuvnou lištou pro ochrannou lištu
na bránu do 7,5 m

DBM7,5

SLOUPKY NA FOTOBUŇKY
hliníkový sloupek
s ochranným krytem

lisovaný hliníkový
sloupek s povrchovou
úpravou (barvený)

VÝSTRAŽNÉ
MAJÁKY
LUCY

pro 1 spínač, výška 1100 mm

MOCS

pro 2 fotobuňky, výška 1000 mm

MOCF2

pro 1 fotobuňku, výška 500 mm

MOCF

pro FE, FEP a SELE
výška 1000 mm

COS

pro FE a FEP, výška 500 mm

COF

pro BF, výška 500 mm

COB

napájení 230 Vac 40V

LUCY

napájení 24 Vac/Vdc 25W

LUCY24

napájení 12 Vac/Vdc 21W se zabudovanou anténou,
433.92 MHz

LUCYB
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