Pohony

vjazdových brán
a garážových brán

Pohony posuvných brán
2

Typická inštalácia

3

1. Elixo 500 3S io
2. Výstražný maják
3. Vonkajšia anténa

1

Prečo posuvnú bránu?
l

l

Komfort každý deň

	Samonosná posuvná brána je ideálnym riešením
a najjednoduchšou voľbou, nevadí vám pod
bránou ľad v zime ani nečistoty v lete.
	Posuvná brána sa väčšinou pohybuje pozdĺž
múru alebo plota a nepotrebuje dorazy.
Pri otváraní a zatváraní nezaberá v priestore
miesto.

Bezpečnosť

	Na otvorenie vjazdovej brány alebo garážových
vrát dnes už nepotrebujete opúšťať automobil,
dokonca ani hľadať diaľkový ovládač. Pri aktívnej
funkcii geolokácie sa po vašom priblížení brána
otvori sama. Rozsvieti sa osvetlenie pred domom
alebo garážou a odomknú sa vaše vchodové
dvere. Všetko bez kľúča alebo ovládača.

l

230 V

l

	Bojíte sa o deti alebo domácich miláčikov?
Naše pohony spĺňajú všetky bezpečnostné
normy. Pohyb brány pri zatváraní a otváraní
navyše kontrolujú fotobunky. Maják upozorňuje
okoloidúcich na výjazd vozidla.
	Ak nastane výpadok elektrickej energie, máte
stále možnosť bránu pohodlne otvoriť, a to
vďaka záložnej batérii alebo použitím núdzového
mechanického odblokovania.

l

POHONY VJAZDOVÝCH BRÁN
Elixo Smart io

Elixo 500 3S io /
RTS / 230 V

Elixo 800 230 V RTS

Elixo 2000 230 V RTS

Novinka 2019

Najpredávanejší pohon

Spoľahlivý na bránach do 800 kg

Najsilnejší pohon do 2000 kg

Levixo 40/60 RTS

Vjazdová závora na
intenzívne používanie

POHONY KRÍDLOVÝCH BRÁN
Typická inštalácia
4

Odporúčané príslušenstvo
na inštaláciu pohonu
1.
2.
3.
4.

Ixengo L 3S io
Výstražný maják
Vonkajšia anténa
Kľúčový spínač alebo
kódový zámok
5. Skriňa riadiacej
elektroniky

2
1
3

5
230 V

Kedy krídlovú bránu?

Komfort každý deň

	Krídlovú bránu voľte väčšinou v prípade, keď sa
nedajú použiť posuvné brány. Tu si môžete zvoliť
dva typy pohonov. Pohony s kĺbovými ramenami
a pohony s priamymi ramenami.

l

	Ak nastane výpadok elektrickej energie, máte
stále možnosť bránu pohodlne otvoriť, a to 		
vďaka záložnej batérii alebo použitím núdzového
mechanického odblokovania.

l

Bezpečnosť

	Na otvorenie vjazdovej brány alebo garážových
vrát dnes už nepotrebujete opúšťať automobil,
dokonca ani hľadať diaľkový ovládač. Pri aktívnej
funkcii geolokácie sa po vašom priblížení brána
otvori sama.

l

	Rozsvieti sa osvetlenie pred domom alebo
garážou a odomknú sa vaše vchodové dvere.
Všetko bez kľúča alebo ovládača

	Bezpečnosť zaisťuje použitie fotobuniek, ktoré
v prípade prerušenia lúča bránu zastavia...

l

	Krídla brány v prípade stretnutia s predmetom
môžu podľa normy tlačiť len malou silou
a potom čiastočne reverzujú.

l

l

	Ďalšou súčasťou bezpečnosti je takzvaný maják,
ktorý upozorňuje okoloidúcich, že majú dbať na
zvýšenú opatrnosť.

l

Pohony krídlových brán
Ixengo L io / RTS / 230V

Axovia 220B io / RTS

Široká škála variantov na brány
s mohutnými krídlami

Najrýchlejší pohon krídlových brán

Axovia Multi Pro 3S io / RTS

Najuniverzálnejší pohon na väčšinu
inštalácií

Invisio 3S io / RTS

Neviditeľný pohon pre náročných
zákazníkov

POHONY GARÁŽOVÝCH BRÁN
Typická inštalácia
1.
2.
3.
4.
5.

Výstražný maják
Infrazávora
Nástenný ovládač RTS
Dexxo Pro 800/1000 io
Infrazávora
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4
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Stropný pohon Dexxo

Sekčné brány

Ľahké a rýchle nastavenie
l

l

Horizontálne
sekčné brány

S poľahlivé a robustné pohony pre
všetky typy garažových brán.
Ľ ahká a rýchla inštalácia.

Výklopné
vychyľujúce
sa brány

Ovládače

Krídlové brány

Výklopné
nevychyľujúce
sa brány

Situo 5

KeytisNS 2 RTS

Keygo io / RTS

Výklopné
čiastočne sa
vychyľujúce
brány

Dotykový ovládač
Nina Timer

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO pohonov

Poplachová siréna

Externý
prijímač

Výstražný
maják Master
Pro 24 V

Bezpečnostná
infrazávora Master
Pro Bitech

Záložná
batéria

Bezdrôtová
kódová klávesnica
kovová

Domový
videotelefón
V500

connexoon

sKONTROLUJ VSTUP
Skontroluje zvolené zariadenia
a stavy, ktoré chcete overiť.

Scenár PRICHÁDZAM
Vďaka geolokalizácii
vás dom privíta, keď
sa vraciate domov.

Scenár ODCHÁDZAM
Jediným kliknutím otvoríte bránu,
po nastavenom čase sa brána
automaticky zatvorí. Zhasnete
a zamknete.

Scenár VŠETKO OTVORIŤ
Otvorí všetky vstupy.

Scenár VŠETKO ZATVORIŤ
Zatvorí všetky vstupy.

STAV ZARIADENIAON-A

ON-A

ON-A

ON-A

ZÁSUVKA io

OSVETLENIE
io

Alarm io

Brány io

GarážovÉ
BRÁNY io

PRipojený
zámOk io

ON-A

novinky:

Diaľkovo ovládaná
zásuvka

Riadiaca jednotka
TaHoma

El. zámok Door Lock

Bezpečnostné
riešenie Somfy One

Inteligentná
bezpečnostná kamera
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