001PSSLC

Skrzydło standard (długość > 600 mm < 1200 mm)

001PSSA01

Radar aktywacyjny do montażu nad automatyką.

001PSSA03

Zestaw zawierający dwie tuleje z plastiku chromowanego do montażu wygrodzeń.

001PSSA04

Zestaw zawierający dwie tuleje ze stali AISI 304 do montażu wygrodzeń.

Zakres zastosowania
MODEL
Maks. długość skrzydła (m)
Maks. waga skrzydła (kg)
Maks. kąt otwierania (°)

PSSLN40
1,2
2
90

ODKRYJ NOWOŚCI CAME w punkcie sprzedaży
24 V DC

Dane techniczne

ITPI

900/1200

PRODOTTI

PSSLN40
IP40
230 AC
24 DC
1
120
-20 ÷ +55

IN

I TA LY C

0% MAD

Typ
Stopień ochrony IP
Zasilanie (V)
Zasilanie silnika (V)
Prędkość otwierania do 90° (s)
Moc (W)
Temperatura pracy (°C)

T I F I C AT E
ER

I TA LY C
IN

lub na stronie internetowej came.com
E

270

88

Wymiary (mm)

T I F I C AT E
ER

Prostota instalacji wygrodzeń modułowych
zapewniona dzięki zastosowaniu łączy z
tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej.

Skrzydło z aluminium o długości 1200 mm.

ZMECHANIZOWANA
JEDNOKIERUNKOWA
BRAMKA UCHYLNA

10

Regulacja prędkości skrzydła ułatwiona
funkcją elektroniczną.

001PSSL120

650

Aluminiowa konstrukcja z wykończeniem
naśladującym powierzchnie satynowanej stali
nierdzewnej.

001PSSL90

Akcesoria
Skrzydło z aluminium o długości 900 mm.

ITPI

24 V DC

Ø30

Pamięć Memory Roll do zapisywania
konfiguracji i użytkowników.

Znak potwierdzający pochodzenie produktu,
100% Made in Italy poświadcza, że automatyka
Saloon40 to wynik procesu produkcyjnego
wysokiej jakości, opracowanego, aby tworzyć
sprawne produkty oparte na niezawodnej
technologii. Bramka Saloon40 została
poddawana kontrolom odporności na zużycie
polegającym na testowaniu warunkach
symulowania intensywnej pracy przez 10/15 lat,
oraz specyficznym kontrolom funkcjonowania
w obecności zakłóceń elektromagnetycznych.
W ten sposób podnosi się prestiż osoby, która
dokonuje instalacji i jednocześnie wzrasta
komfort i bezpieczeństwo użytkownika.

Zmechanizowane bramki uchylne
Dwukierunkowa bramka uchylna z pojedynczym zmechanizowanym skrzydłem 24 V DC
z aluminium, wyposażona w płytę elektroniczną.

1008

Aktywacja ruchu, przy pomocy czytnika
transponderów, karty magnetycznej, przycisków
lub fotokomórek.

001PSSLN40

Ø120

Płyta elektroniczna i zasilacz wbudowane
wewnątrz automatyki.

ORYGINALNA
WŁOSKA JAKOŚĆ.

E

Wyświetlacz do programowania i wizualizacji
funkcji.

Zaprojektowana do intensywnej pracy,
przede wszystkim z myślą o zastosowaniu w
miejscach, gdzie ruch pieszych jest natężony i
szybki, bramka Saloon40 jest wyposażona w
silnik na napięcie 24V.W przypadku przerwania
dopływu prądu automatyka odblokowuje się i
umożliwia otwieranie ręczne.

0% MAD

Silnik z wbudowanym enkoderem ułatwia
zarządzanie fazami hamowania i wykrywania
przeszkód.

SZYBKI RUCH PIESZYCH
TO JUŻ NIE PROBLEM

10

Oprócz zwykłych funkcji sterowania i funkcji
zabezpieczających, nowoczesna technologia
wykorzystywana przez automatykę Saloon40
oferuje liczne i specyficzne funkcje zapewniające
pełną kontrolę i sterowanie automatyką oraz
optymalizację pracy systemu.

Saloon40

Instalacja (mm)

30
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Saloon40

SZYBKI RUCH
PROSTOTA INSTALACJI
Bramka Saloon40 została stworzona z myślą o kontroli
dostępów w dużych obiektach, gdzie ruch pieszych jest bardzo
intensywny takich, jak centra handlowe, lotniska, szpitale i
obiekty usługowe.Niezwykle prosta i szybka w montażu, bramka
Saloon40 może poszczycić się funkcjonalnością, maksymalną
wydajnością pracy, innowacyjną technologią, otwierając skrzydło
w przeciągu 1 sekundy.
ZALETY:
EWOLUCJA ESTETYCZNA, całkowicie odnowiony design
łączy w sobie ekskluzywne rozwiązania estetyczne oraz
technologiczne w zakresie instalacji i działania.
SYGNALIZACYJNY PIERŚCIEŃ ŚWIETLNY, zintegrowany z
automatyką, dostarcza informacji o stanie i ruchu skrzydła.
RADAR AKTYWACYJNY perfekcyjnie zintegrowany
z automatyką, umożliwia zdalne otwieranie skrzydeł z
wyprzedzeniem czasowym.

Saloon40, nowa bramka zmechanizowana Came, to
model nadzwyczaj kompaktowy, mogący poszczycić się
innowacyjnym i funkcjonalnym designem!. Niezmiernie
prosta i szybka instalacja!

MODUŁOWOŚĆ - to zaleta, która pozwala na zamienne
używanie radaru i pierścienia świetlnego, w zależności od
aktualnych potrzeb.
WSZYSTKO MIEŚCI SIĘ W BARDZO MAŁEJ
PRZESTRZENI, zarówno płyta elektroniczna, jak i zasilacz , w
budowane w automatykę zajmują przestrzeń o zaledwie 120 mm
średnicy.

Wbudowany RADAR AKTYWACYJNY
umożliwia zdalne otwieranie skrzydeł z
wyprzedzeniem czasowym.

CZERWONY PIERŚCIEŃ ŚWIETLNY
sygnalizuje ruch zamykania skrzydła.

TECHONOLOGIA W
PEŁNI ZINTEGROWANA Z
AUTOMATYKĄ!
WBUDOWANA PŁYTA
ELEKTRONICZNA
UMOŻLIWIA ŁATWĄ I
SZYBKĄ INSTALACJĘ.

ZIELONY PIERŚCIEŃ ŚWIETLNY
sygnalizuje ruch otwierania skrzydła.

NIEBIESKI PIERŚCIEŃ ŚWIETLNY ostrzega
z wyprzedzeniem o zamykaniu skrzydła.
(czas wstępnego migania jest regulowany
elektronicznie)

PRZEJŚCIE ZAWSZE POD KONTROLĄ, specjalny sygnał
akustyczny sygnalizuje próbę wymuszanego otwierania skrzydła.
BEZPIECZNA,Z FUNKCJĄ ODBLOKOWANIA, w przypadku
przerwania dostawy prądu jest również możliwe ręczne
otwieranie bramki, zarówno w kierunku wejścia, jak i wyjścia.

JEDEN PRODUKT
PODWÓJNE PRZEJŚCIE!
Bramka Saloon40 jest oferowana także w wersji dwuskrzydłowej.
Są dostępne 2 rodzaje skrzydeł, a ich szerokość, od 900 do
1200 mm, umożliwia obsługę nawet szczególnie szerokich
przejść. (szerokość przejścia 2400 mm)

