
DPH je 19%, ktoré nie sú započítané do ceny

V prípade výpadu elektrického prúdu používateľ môže zatiahnuť šnúru hriadeľovej spojky a bránu potom otvoriť ručne

Charakteristika
1. Digitálna signalizácia a ľahké programovanie
2. Diaľkové ovládanie technológiou rolovaného kódu, 
    pravdepodobnosť opakovania sa kódu je jedna k miliónu.
3. Hladký štart a zastavenie, veľký výkon, nehlučné
4. Včasné reagovanie na odpor pomocou počítača a presné 
    nastavenie polohy.
5. Hriadeľová spojka so samozatváracou funkciou.
6. Cez prípojku nepretržitého prívodu energie je možné 
    napojiť záložný zdroj prúdu pre prípad výpadku elektriny.
7. Samočinné osvetlenie brány, signalizácia pri ponechaní 
    brány v otvorenom stave, samozatváracia funkcia brány
8. Upozornenie  na potrebu údržby po 2000 cykloch brány.

Patentovaná hriadeľová spojka, zabudovaná 
do koľajnice, ľahká obsluha

Technologické predpisy
Typ: R-1330G
Menovité napätie (V/AC)        220
Rozsah napätia  (V)        190–230
Menovitá frekvencia  (Hz)        50
Maximálna sila náhonu (N)        1100
Menovitý prúd (A)           0,7
Menovitý výkon (W)        150
Maximálna rýchlosť (mm/s)        110
Príkon (pohotovostný) (W)        6
Rozsah prevádzkových teplôt    (°C) –20...+50

Technické dáta
Ťažná sila: 1100 N/R- 1350G
Ovládanie:  CPU
Spôsob ovládania:  impulzná indukcia
Motor:  24 V
Osvetlenie:  1x25 W, E14
Rýchlosť brány:  11 cm /sek
Typ poistky: výkonová poistka 1:2,5 A;  malá poistka 2:2,5A 
Indukcia rýchlosti fotoelektická indukcia
Frekvencia a vzdialenosť vysielača: 433 MHz/50 v otvorenom teréne
Pohon: reťazový
Ochrana: prechovávať na suchom mieste

Technologické predpisy
Typ:                                              R -1330G

Menovité napätie (V/AC) 220

Rozsah napätia (V) 190–230

Menovitá frekvencia (Hz) 50

Maximálna sila náhonu (N) 1100

Menovitý prúd (A) 0,7

Menovitý výkon (W) 150

Maximálna rýchlosť (mm/s) 110

Príkon (pohotovostný) (W) 6

Rozsah prevádzkových teplôt –20...+50

Dáta koľajnice
Typ Dĺžka celkom Dráha koľajnice Výška zdvihu

FK–3000 3020 mm 2560 mm <2240 mm

FK–3300 3320 mm 2860 mm <2540 mm

FK–3600 3620 mm 3160 mm <2840 mm
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SK3000 3020 mm 2200 mm 3020 mm

SK3300 3320 mm 2500 mm 3320 mm

SK3600 3620 mm 2800 mm 3620 mm

Cenník     

POHONY 

EXITEC R-1350G : otvárač garážovej brány,
s reťazovou koľajnicou SK-3000, súprava,
ku garážovej bráne o max. výške 2200mm

EXITEC R-1350G : otvárač garážovej brány,
s reťazovou koľajnicou SK-3300, súprava,
ku garážovej bráne o max. výške 2500mm
135 € + DPH

EXITEC R-1350G : otvárač garážovej brány,
s reťazovou koľajnicou SK-3600, súprava,
ku garážovej bráne o max. výške 2800mm
139 € + DPH

EXITEC R-1330G : otvárač garážovej brány,
s reťazovou koľajnicou FK-3000, súprava,
ku garážovej bráne o max. výške 2200mm
111 € + DPH

EXITEC R-1330G : otvárač garážovej brány,
s reťazovou koľajnicou FK-3300, súprava,
ku garážovej bráne o max. výške 2500mm
115 € + DPH

EXITEC R-1600S : súprava pre otváranie  
posuvnej brány, 4 m ozubená tyč 
s upevňovacími skrutkami.
Do statickej váhy brány  max.1600 kg
2 ks 2 kanálové diaľkové ovládania 
S ovládaním  pohonu
1 pár fotobuniek
S rádioprijímačom
251 € + DPH

PRÍSLUŠENSTVO 

EXITEC 2 kanálové diaľkové ovládanie 
so skákavým kódom 
9 € + DPH

EXITEC 4 kanálové diaľkové ovládanie 
so skákavým kódom
10 € + DPH

EXITEC 2 kanálový prijímač so skákavým 
kódom, vonkajší
21 € + DPH

EXITEC 4 kanálový prijímač so skákavým 
kódom, vonkajší
25 € + DPH

Obsah súprav pre otváranie 
garážových brán:

hlava motora, návod na montáž 
v slovenskom jazyku, 
2 ks 2 kanálové diaľkové ovládanie 
so skákavým kódom
1 ks bezdrôtové nástenné tlačítko
oblúkové rameno, reťazová koľajnica 
s núdzovým odpojením a s červeným 
lankom, všetko príslušenstvo potrebné 
pre montáž a upevnenie, s výnimkou 
hmoždiniek + skrutiek. 

Otvárač garážovej brány (R-1330 G) Otvárač garážovej brány (R-1350 G)

Technologické predpisy
Typ:                                              
Menovité napätie (V/AC)
Rozsah napätia (V)
Menovitá frekvencia (Hz)
Maximálna sila náhonu (N)
Menovitý prúd (A)
Menovitý výkon (W)
Maximálna rýchlosť (mm/s)
Príkon (pohotovostný) (W)
Rozsah prevádzkových teplôt

Dáta koľajnice
Typ Dĺžka celkom Dráha koľajnice Výška zdvihu

131 € + DPH



Charakteristika:
Inteligentný mikropočítač - zabudované inteligentné ovládanie s jediným tlačítkom 
pre ovládanie otvárania - zastavenia - zatvárania, s mechanickým vypínačom. 
Počítač včas registruje každý malý odpor a prekážku. V prípade zaznamenania 
prekážky sa pohyb dverí obráti. Motor na striedavý prúd (AC) - mimoriadne tichý 
chod, ochrana proti prehriatiu. Kódovaná ochrana - pomocou rolovacej kódovej 
technológie, s ochranou pred vlámaním. Núdzové zariadenie pre prípad výpadu 
elektrického prúdu - vedľa motora sa nachádza núdzový vypínač, ktorý v prípade 
výpadku prúdu umožňuje ručné ovládanie. Voliteľná funkcia - je k dispozícii PCB 
s fotobunkou ručným ovládaním a blikajúcou lampou.

(R-400G / 800G/1200G /1600G)
Optimálna kvalita

Otvárač posuvnej brány 

Technické dáta

R -400G R -800G R -1200G R -1600G

Maximálna hmotnosť brány 400 kg 800 kg 1200 kg 1600 kg

Menovité napätie 220 V – 50 Hz 220 V – 50 Hz 220 V – 50 Hz 220 V – 50 Hz

Prevádzkové napätie 200 V – 240 V 200 V – 240 V 200 V – 240 V 200 V – 240 V

Odovzdaný výkon 230 W 280 W 330 W 450 W

Tepelná ochrana 120°C 120°C 120°C 120°C

Rýchlosť pohybu dverí 14 cm /sek 14 cm /sek 14 cm /sek 14 cm /sek

Prevádzková teplota      –40...+60 °C –40...+60 °C –40...+60 °C –40...+60 °C

2 alebo 4 kanálový vonkajší prijímač

2 alebo 4 kanálový vonkajší prijímač

Nástenné tlačítko Diaľkové ovládania    

Fotobunka

2 kanálové

2 kanálové

2 kanálové

K otváraniu možno naprogramovať 
najviac 15 - 120 vysielačov

Nástenné tlačítko

Váš  predajca

Fotobunka

Majákové 
(blikavé) svetlo

Diaľkové ovládanieVoliteľné príslušenstvo

Ozubený pastorok

Núdzový vypínač

Ozubené tyče
Pohon krídlových dverí od roku 2008

Automatické pohony pre garázové a záhradné brány       

ˆ


