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NAPĘD DO BRAMY PRZESUWNEJ
VULCANO 600

Charakterystyka:
- korpus silnika wykonany z aluminium pokryty proszkowo lakierem
- przekładnia i elementy przeniesienia napędu wykonane z metalu
- obudowa odporna na uderzenia i warunki atmosferyczne
- szybkie i bezpieczne odblokowanie awaryjne za pomocą klucza
- wyłącznik krańcowy mechaniczny z ogranicznikami
- wyłącznik krańcowy magnetyczny (opcja)
- podstawa montażowa (opcja)

Napęd przeznaczony do bram o wadze do 600kg i szerokośći do 4m.
Zastosowanie w domach jednorodzinnych.

Spełnia wymagania:
EN 61000-3-2 (1995), EN 60555-3 (1997) WITH A1 (1991) 
EN 55014 (1993), EN 55014 (1995)
89/336 CEE, 92/31/CEE, 93/68 CEE
73/23 CEE – 93/68 CEE – D.L. of 25.11.1996 – Mod. D.L. of 31.07.1997
EN 50082/1 – CEI EN 60335-1

Intensywność pracy 50%

Masa 8kg

Klasa szczelności IP44

Kondensator 12,5uF

Awaryjne otwieranie klucz mechaniczny

Głośność pracy <30dBA

Temperatura pracy -20°C / +55°C

Prędkość przesuwu 6 m/min

Pobór prądu max 1,3A

Prędkość obrotowa silnika 1400 obr/min

Zasilanie 230VAC 50Hz

Moc silnika 250W

Parametry techniczne

Masa bramy do 600kg

Dom
jednorodzinny 230V AC

AUTOSYSTEMY FOX Sp. z o.o. 
ul. Władysława Łokietka 98, 31-334 Kraków 

tel.: 12 267-64-80, e-mail: biuro@foxautomatyka.pl

www.foxautomatyka.pl



NAPĘD DO BRAMY PRZESUWNEJ
VULCANO 1000

Charakterystyka:
- korpus silnika wykonany z aluminium pokryty proszkowo lakierem
- przekładnia i elementy przeniesienia napędu wykonane z metalu
- obudowa odporna na uderzenia i warunki atmosferyczne
- szybkie i bezpieczne odblokowanie awaryjne za pomocą klucza
- wyłącznik krańcowy mechaniczny z ogranicznikami
- wyłącznik krańcowy magnetyczny (opcja)
- podstawa montażowa (opcja)

Napęd przeznaczony do bram o wadze do 1000kg.
Zastosowanie w domach jednorodzinnych oraz wspólnotach mieszkaniowych.

Spełnia wymagania:
EN 61000-3-2 (1995), EN 60555-3 (1997) WITH A1 (1991) 
EN 55014 (1993), EN 55014 (1995)
89/336 CEE, 92/31/CEE, 93/68 CEE
73/23 CEE – 93/68 CEE – D.L. of 25.11.1996 – Mod. D.L. of 31.07.1997
EN 50082/1 – CEI EN 60335-1

Intensywność pracy 50%

Masa 9kg

Klasa szczelności IP44

Kondensator 12,5uF

Awaryjne otwieranie klucz mechaniczny

Głośność pracy <30dBA

Temperatura pracy -20°C / +55°C

Prędkość przesuwu 10 m/min

Pobór prądu max 2A

Prędkość obrotowa silnika 1400 obr/min

Zasilanie 230VAC 50Hz

Moc silnika 330W

Parametry techniczne

Masa bramy do 1000kg

Dom
jednorodzinny

Dom
wielorodzinny 230V AC

AUTOSYSTEMY FOX Sp. z o.o. 
ul. Władysława Łokietka 98, 31-334 Kraków 

tel.: 12 267-64-80, e-mail: biuro@foxautomatyka.pl

www.foxautomatyka.pl



NAPĘD DO BRAMY PRZESUWNEJ
VULCANO 1600

Charakterystyka:
- korpus silnika wykonany z aluminium pokryty proszkowo lakierem
- przekładnia i elementy przeniesienia napędu wykonane z metalu
- obudowa odporna na uderzenia i warunki atmosferyczne
- szybkie i bezpieczne odblokowanie awaryjne za pomocą klucza
- wyłącznik krańcowy mechaniczny z ogranicznikami
- podstawa montażowa (opcja)

Napęd przeznaczony do bram o wadze do 1600kg.
Zastosowanie w domach jednorodzinnych, wspólnotach mieszkaniowych oraz parkingach.

Spełnia wymagania:
EN 61000-3-2 (1995), EN 60555-3 (1997) WITH A1 (1991) 
EN 55014 (1993), EN 55014 (1995)
89/336 CEE, 92/31/CEE, 93/68 CEE
73/23 CEE – 93/68 CEE – D.L. of 25.11.1996 – Mod. D.L. of 31.07.1997
EN 50082/1 – CEI EN 60335-1

Intensywność pracy 80%

Masa 13kg

Klasa szczelności IP44

Kondensator 18uF

Awaryjne otwieranie klucz mechaniczny

Głośność pracy <30dBA

Temperatura pracy -20°C / +55°C

Prędkość przesuwu 10 m/min

Pobór prądu max 1,8A

Prędkość obrotowa silnika 1400 obr/min

Zasilanie 230VAC 50Hz

Moc silnika 360W

Parametry techniczne

Masa bramy do 1600kg

Dom
jednorodzinny

Dom
wielorodzinny 230V AC

AUTOSYSTEMY FOX Sp. z o.o. 
ul. Władysława Łokietka 98, 31-334 Kraków 

tel.: 12 267-64-80, e-mail: biuro@foxautomatyka.pl

www.foxautomatyka.pl
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NAPĘD DO BRAMY PRZESUWNEJ
FURIO 1000

Charakterystyka:
- korpus silnika wykonany z aluminium pokryty proszkowo lakierem
- przekładnia i elementy przeniesienia napędu wykonane z metalu
- koło zębate wewnętrzne wykonane z brązu (duża żywotność)
- oś pionowa i pozioma motoreduktora na łożyskach kulowych
- obudowa odporna na uderzenia i warunki atmosferyczne
- szybkie i bezpieczne odblokowanie awaryjne za pomocą klucza
- wyłącznik krańcowy mechaniczny z ogranicznikami
- wyłącznik krańcowy magnetyczny (opcja - FURIO 1000 MG)
- enkoder (opcja)
- podstawa montażowa (opcja)

Napęd przeznaczony do bram o wadze do 1000 kg.
Zastosowanie w domach jednorodzinnych oraz wspólnotach mieszkaniowych.

Spełnia wymagania:
EN 55014-1:2016
EN 61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013
EN 55014-2:2015
EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010
EN 61000-4-4:2012, EN 61000-4-5:2014
EN 61000-4-6:2014, EN61000-4-8:2010, EN 61000-4-11:2004
EN 60335-1:2012+A11:2014

Masa 11kg

Klasa szczelności IP 44

Intensywność pracy S2, 20 min

Awaryjne otwieranie klucz mechaniczny

Głośność pracy <60dB

Temperatura pracy -20°C / +70°C

Prędkość przesuwu 11 - 13 m/min

Pobór prądu max 3A

Kondensator  16uF

Zasilanie 230VAC 50Hz

Moc silnika 400W

Parametry techniczne

Masa bramy do 1000kg

Dom
jednorodzinny

Dom
wielorodzinny 230V AC



NAPĘD DO BRAMY PRZESUWNEJ
FURIO 1500

Charakterystyka:
- korpus silnika wykonany z aluminium pokryty proszkowo lakierem
- przekładnia i elementy przeniesienia napędu wykonane z metalu
- koło zębate wewnętrzne wykonane z brązu (duża żywotność)
- oś pionowa i pozioma motoreduktora na łożyskach kulowych
- obudowa odporna na uderzenia i warunki atmosferyczne
- szybkie i bezpieczne odblokowanie awaryjne za pomocą klucza
- wyłącznik krańcowy mechaniczny z ogranicznikami
- wyłącznik krańcowy magnetyczny (opcja - FURIO 1500 MG)
- enkoder (opcja)
- podstawa montażowa (opcja)

Napęd przeznaczony do bram o wadze do 1500 kg.
Zastosowanie w domach jednorodzinnych oraz wspólnotach mieszkaniowych.

Spełnia wymagania:
EN 55014-1:2016
EN 61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013
EN 55014-2:2015
EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010
EN 61000-4-4:2012, EN 61000-4-5:2014
EN 61000-4-6:2014, EN61000-4-8:2010, EN 61000-4-11:2004
EN 60335-1:2012+A11:2014

Masa 12kg

Klasa szczelności IP 44

Intensywność pracy S2, 20 min

Awaryjne otwieranie klucz mechaniczny

Głośność pracy <60dB

Temperatura pracy -20°C / +70°C

Prędkość przesuwu 11 - 13 m/min

Pobór prądu max 3,5A

Kondensator  20uF

Zasilanie 230VAC 50Hz

Moc silnika 550W

Parametry techniczne

Masa bramy do 1500kg

Dom
jednorodzinny

Dom
wielorodzinny 230V AC

AUTOSYSTEMY FOX Sp. z o.o. 
ul. Władysława Łokietka 98, 31-334 Kraków 

tel.: 12 267-64-80, e-mail: biuro@foxautomatyka.pl

www.foxautomatyka.pl



NAPĘD DO BRAMY SKRZYDŁOWEJ
GOLIA 400

Dom
jednorodzinny

Dom
wielorodzinny 230V AC

Napęd przeznaczony do bram o długości skrzydła do 4m i głębokości osadzenia
zawiasu do 15cm. Zastosowanie w domach jednorodzinnych oraz wspólnotach
mieszkaniowych. Wymagane ograniczniki mechaniczne skrzydła bramy.

Spełnia wymagania:
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 292 1/2
EN 60335-1, EN 60335-1, EN 55014-1 
89/392/CEE, 73/23/CEE, 98/37/CE

Charakterystyka:
- korpus silnika wykonany z aluminium
  pokryty proszkowo lakierem
- przekładnia i elementy przeniesienia
  napędu wykonane z metalu
- obudowa odporna na uderzenia
  i warunki atmosferyczne
- szybkie i bezpieczne odblokowanie
  awaryjne za pomocą klucza

Kondensator 8uF

Intensywność pracy 18 cykli/godz

Zabezpieczenie termiczne 150°C

Klasa szczelności IP44

Prędkość wysuwu 1,8 cm/sek

Awaryjne otwieranie klucz mechaniczny

Wysuw siłownika 400mm

Temperatura pracy -20°C / +70°C

Moc silnika 350W

Pobór prądu max 1,8A

Masa skrzydła max 350kg

Zasilanie 230V AC 50Hz

Parametry techniczne

Długość skrzydła do 4m

Masa 6kg/szt

AUTOSYSTEMY FOX Sp. z o.o. 
ul. Władysława Łokietka 98, 31-334 Kraków 

tel.: 12 267-64-80, e-mail: biuro@foxautomatyka.pl

www.foxautomatyka.pl



NAPĘD DO BRAMY SKRZYDŁOWEJ
GOLIA 600

Napęd przeznaczony do bram o długości skrzydła do 5m i głębokości osadzenia
zawiasu do 20cm. Zastosowanie w domach jednorodzinnych oraz wspólnotach
mieszkaniowych. Wymagane ograniczniki mechaniczne skrzydła bramy.

Spełnia wymagania:
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 292 1/2
EN 60335-1, EN 60335-1, EN 55014-1 
89/392/CEE, 73/23/CEE, 98/37/CE

Charakterystyka:
- korpus silnika wykonany z aluminium
  pokryty proszkowo lakierem
- przekładnia i elementy przeniesienia
  napędu wykonane z metalu
- obudowa odporna na uderzenia
  i warunki atmosferyczne
- szybkie i bezpieczne odblokowanie
  awaryjne za pomocą klucza

Kondensator 8uF

Intensywność pracy 18 cykli/godz

Zabezpieczenie termiczne 150°C

Klasa szczelności IP44

Prędkość wysuwu 1,8 cm/sek

Awaryjne otwieranie klucz mechaniczny

Wysuw siłownika 600mm

Temperatura pracy -20°C / +70°C

Moc silnika 350W

Pobór prądu max 1,8A

Masa skrzydła max 350kg

Zasilanie 230V AC 50Hz

Parametry techniczne

Długość skrzydła do 5m

Masa 7kg/szt

Dom
jednorodzinny

Dom
wielorodzinny 230V AC

AUTOSYSTEMY FOX Sp. z o.o. 
ul. Władysława Łokietka 98, 31-334 Kraków 

tel.: 12 267-64-80, e-mail: biuro@foxautomatyka.pl

www.foxautomatyka.pl



NAPĘD DO BRAMY SKRZYDŁOWEJ
TORO 400

Dom
jednorodzinny

Dom
wielorodzinny 230V AC

Napęd przeznaczony do bram o długości skrzydła do 4m i wagi do 300kg. 
Zastosowanie w domach jednorodzinnych i małych wspólnotach mieszkaniowych. 
Silnik wyposażony jest w mechaniczny ogranicznik otwarcia/zamknięcia bramy.

Spełnia wymagania:
 

2014/35/EU
2014/30/EU

Charakterystyka:
- obudowa wykonana z aluminium
- przekładnia i elementy przeniesienia
  napędu wykonane z metalu
- szybkie i bezpieczne odblokowanie
  awaryjne za pomocą klucza
- ograniczniki mechaniczne na zamknięcie
  i otwarcie

Kondensator 8uF

Intensywność pracy 50%

Zabezpieczenie termiczne 140°C

Klasa szczelności IP44

Prędkość wysuwu 1,8 cm/sek

Awaryjne otwieranie klucz mechaniczny

Wysuw siłownika 375mm

Temperatura pracy -20°C / +55°C

Moc silnika 230W

Pobór prądu max 1A

Masa skrzydła max 300kg

Zasilanie 230V AC 50Hz

Parametry techniczne

Długość skrzydła do 4m

Masa 8kg/szt

AUTOSYSTEMY FOX Sp. z o.o. 
ul. Władysława Łokietka 98, 31-334 Kraków 

tel.: 12 267-64-80, e-mail: biuro@foxautomatyka.pl

www.foxautomatyka.pl



NAPĘD DO BRAMY SKRZYDŁOWEJ
IBIS

Dom
jednorodzinny

Dom
wielorodzinny 230V AC

Napęd z łamanym ramieniem, przeznaczony do bram o długości skrzydła do 2,5m i wagi 
do 150kg. Zastosowanie w domach jednorodzinnych i małych wspólnotach mieszkaniowych. 
Silnik wyposażony jest w mechaniczny ogranicznik otwarcia/zamknięcia bramy.

Spełnia wymagania:
 
EEC 89/336 + 92/31 + 93/68 D.L. 04/12/1992 N. 476.

Charakterystyka:
- obudowa przekładni wykonana z aluminium
- przekładnia i elementy przeniesienia
  napędu wykonane z metalu
- osłona silnika wykonana z tworzywa
  odpornego na warunki atmosferyczne
- szybkie i bezpieczne odblokowanie
  awaryjne za pomocą klucza
- ograniczniki mechaniczne na zamknięcie
  i otwarcie

AUTOSYSTEMY FOX Sp. z o.o. 
ul. Władysława Łokietka 98, 31-334 Kraków 

tel.: 12 267-64-80, e-mail: biuro@foxautomatyka.pl

www.foxautomatyka.pl

Czas otwarcia do 90° 15s

Temperatura pracy -25°C / +55°C

Moc silnika 200W

Pobór prądu max 1,2A

Masa skrzydła max 150kg

Zasilanie 230V AC 50Hz

Parametry techniczne

Szerokość skrzydła bramy do 2,5m

Kondensator 10uF

Intensywność pracy 50%

Zabezpieczenie termiczne 140°C

Klasa szczelności IP44

Awaryjne otwieranie klucz mechaniczny

Masa 9,5kg



NAPĘD DO BRAMY GARAŻOWEJ
ROBOT 1000

Napęd przeznaczony do bram garażowych segmentowych i uchylnych. Powierzchnia
całkowita bramy max. 15m2. Wysokość max. 2.5m. Siła uciągu 1000N.
Zastosowanie w domach jednorodzinnych oraz wielorodzinnych.

Charakterystyka:
- cichobieżny napęd z powolnym startem
  oraz zwolnieniem przed zatrzymaniem
- automatyczne cofnięcie w przypadku
  natrafienia na przeszkodę
- zmienny kod pilotów gwarantujący
  najwyższe bezpieczeństwo
- możliwość ręcznego otwarcia w przypadku
  braku zasilania
- współpraca z fotokomórkami
  zabezpieczającymi przestrzeń roboczą
- współpraca z wyłącznikiem
  ściennym przewodowym
- funkcja automatycznego zamknięcia
  po czasie
- wbudowana wewnętrzna lampa LED
  oświetlająca garaż
- możliwość zatrzymania bramy
  w każdej pozycji
- zestaw zawiera komplet niezbędnych
  akcesoriów do montażu
- przekładnia i elementy przeniesienia
  napędu wykonane z metalu

Częstotliwość pilotów 433,92MHz

System kodowania pilotów KeeLoq/zmienny

Klasa szczelności IPX4

Temperatura pracy -20°C / +55°C

Długość listwy 2 x 1,65m

Przeniesienie napędu łańcuch

Waga bramy max 100kg

Wysokość bramy max 2,5m

Siła uciągu 1000N

Powierzchnia bramy max 15m2

Zasilanie silnika 24V DC

Moc silnika 200W

Parametry techniczne

Zasilanie 230V AC 50Hz

Pamięć pilotów 20szt

Zasięg pilotów do 100m

Dom
jednorodzinny

Dom
wielorodzinny 230V AC

AUTOSYSTEMY FOX Sp. z o.o. 
ul. Władysława Łokietka 98, 31-334 Kraków 

tel.: 12 267-64-80, e-mail: biuro@foxautomatyka.pl

www.foxautomatyka.pl
Spełnia wymagania:
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, 
EN 60335-2-95:2015+A1:2015, EN 62233:2008
EN 62479:2010, Draft EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)
EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03), EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013
EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02), EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)



NAPĘD DO BRAMY GARAŻOWEJ
ROBOT 1200

Napęd przeznaczony do bram garażowych segmentowych i uchylnych. Powierzchnia
całkowita bramy max. 18m2. Wysokość max. 2.5m. Siła uciągu 1200N.
Zastosowanie w domach jednorodzinnych oraz wielorodzinnych.

Charakterystyka:
- cichobieżny napęd z powolnym startem
  oraz zwolnieniem przed zatrzymaniem
- automatyczne cofnięcie w przypadku
  natrafienia na przeszkodę
- zmienny kod pilotów gwarantujący
  najwyższe bezpieczeństwo
- możliwość ręcznego otwarcia w przypadku
  braku zasilania
- współpraca z fotokomórkami
  zabezpieczającymi przestrzeń roboczą
- współpraca z wyłącznikiem
  ściennym przewodowym
- funkcja automatycznego zamknięcia
  po czasie
- wbudowana wewnętrzna lampa LED
  oświetlająca garaż
- możliwość zatrzymania bramy
  w każdej pozycji
- zestaw zawiera komplet niezbędnych
  akcesoriów do montażu
- przekładnia i elementy przeniesienia
  napędu wykonane z metalu

Częstotliwość pilotów 433,92MHz

System kodowania pilotów KeeLoq/zmienny

Klasa szczelności IPX4

Temperatura pracy -20°C / +55°C

Długość listwy 2 x 1,65m

Przeniesienie napędu łańcuch

Waga bramy max 120kg

Wysokość bramy max 2,5m

Siła uciągu 1200N

Powierzchnia bramy max 18m2

Zasilanie silnika 24V DC

Moc silnika 220W

Parametry techniczne

Zasilanie 230V AC 50Hz

Pamięć pilotów 20szt

Zasięg pilotów do 100m

Dom
jednorodzinny

Dom
wielorodzinny 230V AC

AUTOSYSTEMY FOX Sp. z o.o. 
ul. Władysława Łokietka 98, 31-334 Kraków 

tel.: 12 267-64-80, e-mail: biuro@foxautomatyka.pl

www.foxautomatyka.pl
Spełnia wymagania:
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, 
EN 60335-2-95:2015+A1:2015, EN 62233:2008
EN 62479:2010, Draft EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)
EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03), EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013
EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02), EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)



ELEKTRONIKA STERUJĄCA DO BRAM PRZESUWNYCH

FORZA 8

Centrala sterująca do bram przesuwnych dla silników zasilanych napięciem 230V AC

Charakterystyka:
- możliwość współpracy z wszystkimi bramami przesuwnymi
- funkcja furtki (uchylenie częściowe skrzydła bramy)
- prosta konfiguracja centrali za pomocą DipSwitch
- sygnalizacja stanu centrali za pomocą diod LED
- programowanie punktów spowalniania i częściowego uchylenia
- tryb pracy dla budynku jednorodzinnego i wielorodzinnego
- autoatyczne zamykanie po zaprogramowanym czasie
- automatyczne zamykanie po przecięciu światła fotokomórki (fotozamykanie)
- moc silników płynnie regulowana zarówno dla normalnej pracy jak i spowalniania za pomocą potencjometrów
- łatwa zmiana kierunku pracy silnika za pomocą DipSwitch
- obsługa enkodera (sprzęgło elektroniczne)
- płynne regulowanie czasu automatycznego zamknięcia za pomocą potencjometru
- jeden niezależny przekaźniki sterowany za pomocą pilota do indywidualnego wykorzystania (np: oświetlenie podjazdu itp.)
- sterowanie bramą za pomocą pilotów, przycisków przewodowych i domofonu
- współpraca z pilotami FOX w systemie zmiennokodowym (Random)
- współpraca z innymi pilotami 433.92MHz z systemem kodowania KeeLoq w trybie stałokodowym
- współpraca z fotokomórkami, listwą bezpieczeństwa i wyłącznikiem STOP
- możliwość podłączenia anteny zewnętrznej
- podłączenie do centrali za pośrednictwem rozpinanych złącz
- wyjście zasilania dodatkowych akcesoriów

Spełnia wymagania:
89/392CE ze zmianami, CE 89/336/CE (D.Lgs 615/96)
BT 73/23/CE, 93/68/CE (D.Lgs 626/96)
98/37 CE, 93/68/CE-72/23/CE-92/31/CE

Wymiary 95x130x50 mm

Zasięg pilotów do 150m

Temperatura pracy -20°C / +55°C

System kodowania pilotów KeeLoq stały/zmienny

Pamięć pilotów 100szt

Zasilanie akcesoriów 12/24V AC 150mA

Częstotliwość pilotów 433,92 MHz

Wyjście lampy 230V AC 5A

Wyjście RL1 12/24/230V AC/DC 5A

Pobór prądu < 100mA

Wyjście silnika 230V AC 16A

Parametry techniczne

Zasilanie 230V AC 50Hz

Dom
jednorodzinny

Dom
wielorodzinny 230V AC
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ELEKTRONIKA STERUJĄCA DO BRAM SKRZYDŁOWYCH

GATE 4

Centrala sterująca do bram skrzydłowych dla silników zasilanych napięciem 230V AC
Charakterystyka:
- możliwość współpracy z bramami jedno i dwuskrzydłowymi
- funkcja furtki (uchylenie jednego skrzydła dla bram dwuskrzydłowych)
- prosta konfiguracja centrali za pomocą DipSwitch
- sygnalizacja stanu centrali za pomocą diod LED
- płynne programowanie czasów pracy i punktów zwalniania dla obu skrzydeł za pomocą pilota
- tryb pracy dla budynku jednorodzinnego i wielorodzinnego
- automatyczne zamykanie po zaprogramowanym czasie
- automatyczne zamykanie po przecięciu światła fotokomórki (fotozamykanie)
- funkcja odprężania bramy po zamknięciu
- moc silników płynnie regulowana zarówno dla normalnej pracy jak i spowalniania za pomocą potencjometrów
- płynne regulowanie czasu automatycznego zamknięcia za pomocą potencjometru
- dwa niezależne przekaźniki sterowane za pomocą pilota do indywidualnego wykorzystania (np: oświetlenie podjazdu itp.)
- sterowanie bramą za pomocą pilotów, przycisków przewodowych i domofonu
- współpraca z pilotami FOX w systemie zmiennokodowym (Random)
- współpraca z innymi pilotami 433.92MHz z systemem kodowania KeeLoq w trybie stałokodowym
- współpraca z dwoma parami fotokomórek i wyłącznikiem bezpieczeństwa STOP
- możliwość podłączenia anteny zewnętrznej
- podłączenie do centrali za pośrednictwem rozpinanych złącz
- wyjście zasilania dodatkowych akcesoriów
- hermetyczna obudowa

Spełnia wymagania:
89/392CE ze zmianami, CE 89/336/CE (D.Lgs 615/96)
BT 73/23/CE, 93/68/CE (D.Lgs 626/96)
98/37 CE, 93/68/CE-72/23/CE-92/31/CE

Wymiary elektroniki 125x176x50 mm

Zasięg pilotów do 150m

Temperatura pracy -20°C / +55°C

System kodowania pilotów KeeLoq stały/zmienny

Pamięć pilotów 100szt

Zasilanie akcesoriów 12/24V AC 150mA

Częstotliwość pilotów 433,92 MHz

Wyjście lampy 230V AC 5A

Wyjścia RL1  RL2 12/24/230V AC/DC 5A

Pobór prądu < 100mA

Wyjścia silników 230V AC 16A

Parametry techniczne

Zasilanie 230V AC 50Hz

Klasa szczelności obudowy IP65

Wymiary obudowy 200x253x100 mm

Dom
jednorodzinny

Dom
wielorodzinny 230V AC
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FOTOKOMÓRKA FK2

Spełnia wymagania:
2004/108/CE, 2006/95/CE

Klasa szczelności IP55

Wymiary 93x48x31 mm

Zasięg max 20m

Temperatura pracy -20°C / +55°C

Pobór prądu TX 25mA / RX 35mA

Wyjście przekaźnik NO/NC max 500mA 48V

Parametry techniczne

Zasilanie przewodowe 12-36V AC/DC

Fotokomórka przystosowana do współpracy z centralami posiadającymi
standardowe analogowe wejścia zabezpieczające.

Charakterystyka:
- łatwy montaż napowierzchniowy
- wytrzymała obudowa z tworzywa
- niewielkie gabaryty
- funkcja synchronizacji poprawiająca stabilność pracy
- filtr słoneczny
- możliwość eliminacji interferencji świetlnych
- duży zasięg
- stabilność pracy w każdych warunkach
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FOTOKOMÓRKA FK4
OBROTOWA 180°

Spełnia wymagania:
2004/108/CE, 2006/95/CE

Fotokomórka przystosowana do współpracy z centralami posiadającymi
standardowe analogowe wejścia zabezpieczające.

Charakterystyka:
- obrotowa elektronika (możliwość montażu pod różnymi kątami)
- regulacja mocy nadajnika
- funkcja opóźnienia zadziałania (eliminuje fałszywe wzbudzenia)
- łatwy montaż napowierzchniowy
- wytrzymała obudowa z tworzywa
- niewielkie gabaryty
- funkcja synchronizacji poprawiająca stabilność pracy
- filtr słoneczny
- możliwość eliminacji interferencji świetlnych
- duży zasięg
- stabilność pracy w każdych warunkach

Obrót elektroniki w pionie 5°

Temperatura pracy -20°C / +55°C

Zasięg max 20m

Obrót elektroniki w poziomie 180°

Pobór prądu TX 25mA / RX 35mA

Wyjście przekaźnik NO/NC max 500mA 48V

Parametry techniczne

Zasilanie przewodowe 12-36V AC/DC

Klasa szczelności IP55

Wymiary 105x37x35 mm
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FOTOKOMÓRKA FK5
OBROTOWA 180°  BATERYJNA

Spełnia wymagania:
2004/108/CE, 2006/95/CE

Fotokomórka przystosowana do współpracy z centralami posiadającymi
standardowe analogowe wejścia zabezpieczające.

Charakterystyka:
- możliwość zasilania nadajnika baterią
- możliwość instalacji do 8 par w jednym miejscu (bariera podczerwieni)
- obrotowa elektronika (możliwość montażu pod różnymi kątami)
- regulacja mocy nadajnika
- funkcja opóźnienia zadziałania (eliminuje fałszywe wzbudzenia)
- łatwy montaż napowierzchniowy
- wytrzymała obudowa z tworzywa
- niewielkie gabaryty
- funkcja synchronizacji poprawiająca stabilność pracy
- filtr słoneczny
- możliwość eliminacji interferencji świetlnych
- duży zasięg
- stabilność pracy w każdych warunkach

Pobór prądu odbiornik 35mA

Zasilanie nadajnik bateria 3V 2 x bateria AAA 

Parametry techniczne

Zasilanie odbiornik 12/24 V AC/DC

Wyjście przekaźnik NO/NC max 500mA 48V

Zasięg max 20m

Pobór prądu nadajnik 12/25 mA (0,04/0,12 mA)

Max. napięcie zasilania 15/28 V AC 28/35 V DC

Obrót elektroniki w poziomie 180°

Obrót elektroniki w pionie 5°

Temperatura pracy -20°C / +55°C

Klasa szczelności IP55

Wymiary 105x37x35 mm

Zasilanie nadajnik przewodowe 12/24 V AC/DC 
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FOTOKOMÓRKA FK8
OBROTOWA 180°

Spełnia wymagania:
2014/35/UE, 2014/30/EU

Fotokomórka przystosowana do współpracy z centralami posiadającymi
standardowe analogowe wejścia zabezpieczające.

Charakterystyka:
- obrotowa elektronika (możliwość montażu pod różnymi kątami)
- regulacja mocy nadajnika
- łatwy montaż napowierzchniowy
- wytrzymała obudowa z tworzywa
- niewielkie gabaryty
- funkcja synchronizacji poprawiająca stabilność pracy
- filtr słoneczny
- duży zasięg
- stabilność pracy w każdych warunkach

Obrót elektroniki w pionie 5°

Temperatura pracy -25°C / +55°C

Zasięg max 20m

Obrót elektroniki w poziomie 180°

Pobór prądu TX 25mA / RX 35mA

Wyjście przekaźnik NO/NC max 300mA 48V

Parametry techniczne

Zasilanie przewodowe 12-24V AC/DC

Klasa szczelności IP55

Wymiary 104x39x37 mm
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FOTOKOMÓRKA FK9
OBROTOWA 180°  BATERYJNA

MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU LAMPY LED

Spełnia wymagania:
2014/30/CE, 2014/35/CE

Fotokomórka przystosowana do współpracy z centralami posiadającymi
standardowe analogowe wejścia zabezpieczające.

Charakterystyka:
- możliwość zamontowania lampy LED
- możliwość zasilania nadajnika baterią
- możliwość instalacji do 8 par w jednym miejscu (bariera podczerwieni)
- obrotowa elektronika (możliwość montażu pod różnymi kątami)
- regulacja mocy nadajnika
- funkcja opóźnienia zadziałania (eliminuje fałszywe wzbudzenia)
- łatwy montaż napowierzchniowy
- wytrzymała obudowa z tworzywa
- niewielkie gabaryty
- funkcja synchronizacji poprawiająca stabilność pracy
- filtr słoneczny
- możliwość eliminacji interferencji świetlnych
- duży zasięg
- stabilność pracy w każdych warunkach

Pobór prądu odbiornik 35mA

Zasilanie nadajnik bateria 3V 2 x bateria AAA 

Parametry techniczne

Zasilanie odbiornik 12/24 V AC/DC

Wyjście przekaźnik NO/NC max 300mA 48V

Zasięg max 20m

Pobór prądu nadajnik 12/25 mA (0,04/0,12 mA)

Max. napięcie zasilania 15/28 V AC 28/35 V DC

Obrót elektroniki w poziomie 180°

Obrót elektroniki w pionie 5°

Temperatura pracy -20°C / +55°C

Klasa szczelności IP55

Wymiary 104(+80mm LED)x39x37 mm

Zasilanie nadajnik przewodowe 12/24 V AC/DC 
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ODBIORNIK JEDNOKANAŁOWY

RX-1K

Uniwersalny odbiornik jednokanałowy.

Charakterystyka:
- miniaturowy odbiornik superheterodynowy o bardzo dużej czułości
- bardzo małe wymiary obudowy umożliwiające montaż w małej przestrzeni
- współpraca z pilotami FOX w systemie zmiennokodowym
- współpraca z innymi pilotami 433.92MHz z systemem kodowania KeeLoq w trybie stałokodowym
- akustyczna sygnalizacja odebrania pilota i słabej baterii
- trzy różne tryby pracy przekaźnika (monostabilny, bistabilny, mieszany)
- programowany czas aktywacji przekaźnika
- możliwość wykasowania pojedynczego pilota
- duży zasięg pilota

Zakres regulacji czasu 0,5s do 10min

Częstotliwość 433,92MHz

Ilość kanałów 1

Tryb pracy monostabilny/bistabilny/mieszany

Pobór prądu max 15mA(przy wyłączonym przekaźniku)

Wyjście przekaźnik NO 1A 24V

Parametry techniczne

Zasilanie 12/24 V AC/DC

System kodowania pilotów KeeLoq zmienny/stały

Ilość obsługiwanych pilotów 42 przyciski

Zasięg pilotów do 200m

Wymiary 37x41x15 mm (Otwór 4/8mm)

Waga Waga 23g
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ODBIORNIK DWUKANAŁOWY

RX-2K

Uniwersalny odbiornik dwukanałowy.

Charakterystyka:
- miniaturowy odbiornik superheterodynowy o bardzo dużej czułości
- bardzo małe wymiary obudowy umożliwiające montaż w małej przestrzeni
- współpraca z pilotami FOX w systemie zmiennokodowym
- współpraca z innymi pilotami 433.92MHz z systemem kodowania KeeLoq w trybie stałokodowym
- akustyczna sygnalizacja odebrania pilota i słabej baterii
- trzy różne tryby pracy przekaźnika (monostabilny, bistabilny, mieszany)
- programowany czas aktywacji przekaźnika
- możliwość wykasowania pojedynczego pilota
- duży zasięg pilota

Zakres regulacji czasu 0,5s do 10min

Częstotliwość 433,92MHz

Ilość kanałów 2

Tryb pracy monostabilny/bistabilny/mieszany

Pobór prądu max 15mA(przy wyłączonym przekaźniku)

Wyjścia przekaźniki NO 1A 24V

Parametry techniczne

Zasilanie 12/24 V AC/DC

System kodowania pilotów KeeLoq zmienny/stały

Ilość obsługiwanych pilotów 35

Zasięg pilotów do 200m

Wymiary 37x41x15 mm (Otwór 4/8mm)

Waga Waga 23g
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- KeeLoq
- 433,92MHz
- dwa kanały
- bateria 2 x CR2016

A3

- KeeLoq
- 433,92MHz
- dwa kanały
- bateria 2 x CR2016
 

A2

- KeeLoq
- 433,92MHz
- cztery kanały
- bateria 27A
 

A5

- KeeLoq
- 433,92MHz
- cztery kanały
- bateria 27A
 

A6

- KeeLoq
- 433,92MHz
- cztery kanały
- bateria 2 x CR2016
 

A8

 

PILOTY STERUJĄCE

 

- KeeLoq
- 433,92MHz
- trzy kanały
- bateria 2 x CR2016
 

A9
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PILOTY STERUJĄCE
NA ŚCIANĘ

- pilot uruchamiany za pomocą kodu PIN
- szczelna i wytrzymała obudowa
- dwa kanały
- KeeLoq
- 433,92MHz
- bateria 2 x CR2032

- estetyczna obudowa do montażu na ścianę
- trzy kanały
- KeeLoq
- 433,92MHz
- bateria 23A

- estetyczna obudowa do montażu na ścianę
- dwa kanały
- KeeLoq
- 433,92MHz
- bateria 27A
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AKCESORIA

Lampa sygnalizacyjna
- zasilanie 230V AC (opcja 24V lub 12V)
- źródło światła żarówka E14 (max 20W)
- opcjonalny uchwyt do montażu bocznego
- wymiary 140x107x67 mm
- wymiary podstawki 108x82x21 mm

Antena zewnętrzna 
- zwiększa zasięg odbiornika radiowego
- łatwy montaż
- częstotliwość 434MHz
- długość kabla 3m

Magnetyczny uchwyt Przykręcany uchwyt 
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AKCESORIA

Listwa zębata stalowa:
- długość 1m
- grubość 8 mm

Listwa zębata z tworzywa 
ze stalowym rdzeniem:
- długość 1m

Podstawa montażowa
VULCANO 600

274x195x20 mm

Podstawa montażowa
VULCANO 1000

313x196x20 mm

Podstawa montażowa
VULCANO 1600

310x146x30 mm

Mechanizm do zwalniania
rygli w bramie garażowej uchylnej

Stacyjka awaryjnego rozblokowania
do bramy garażowej
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AKCESORIA

Ogranicznik zewnętrzny
100x100x140 mm

Ogranicznik zewnętrzny
80x100x95 mm

 

Ogranicznik wewnętrzny
138x159x50 mm

Ogranicznik wewnętrzny
fi90x90 mm
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