
Szerviz teszt: minden egyes nyitási és zárási parancs során a ZL60-a verzlőpanel ellenőrzi az összes biztonsági 

berendezés megfelelő működését. Ha meghibásodás következik be, akkor a vezérlés leállítja a működést, hogy 

garantálja a teljes biztonságot. 

BROWN LINE csavarorsós
szárnyas kapu működtető motor szett

LAKOSSÁGI HASZNÁLATRA

Maximum kapuszárny szélessége és súlya 1,0m/250kg, vagy 2,2m/200kg

Forgáspont mélység maximum 60 mm

4V-os irreverzibilis motoros hajtómű forgásérzékelővel szárnyanként, legfeljebb 2,2 m-es szárnyas kapuhoz. 

Alumínium és ABS burkolat, csavarorsóval, fogaskoszorúval és kúpos párral működő áttételes rendszerrel.

Kiváló szakemberek fejlesztő munkájának eredménye ez az új exkluzív termék, melynek fő előnyei az egyedülálló 

teljesítmény, a szolgáltatás színvonala és a kimagasló biztonság.

Modern, 24V-os technológia az Ön igényeinek kielégítésére

A 24V-os technológia egyidős a CAME történetével, ezen rendszerek gyártása az egyik fő profil. A folyamatos 

fejlesztéseknek és új megoldásoknak köszönhetően a CAME 24V-os rendszerei biztonságos, kényelmes 

felhasználást jelentenek és megfelelnek az Európai előírásoknak.

Alkamazási terület:
Társas- és családi házak szárnyas kapuinak automatizálására készült. 

Brown Line csavarorsós motor előnyei
Szuper csendes működés: a motor "kúpos fogaskerékkel" rendelkezik, amely drasztikusan csökkenti a zajt 

működés közben és egyenletesebb mozgást biztosít. 

Felhasználó barát végállás kapcsolók: rugós végállás kapcsoló van beépítve a motorba, mellyel könnyedén 

beállíthatók a végállások. 

Könnyen beállítható: dip kapcsolók és trimmer segítségével egyszerűen és gyorsan beállíható a motor működése. 

Egyedi design: alumínium tartószerkezetének köszönhetően a motor rendkívül stabil. Testre szabott kialakítása 

exkluzív megjelenést biztosít. 

A biztonság a forgásérzékelőnek köszönhető: a forgásérzékelő motor sokkal felhsználó barátabb, végállások 

előtti lassítást és akadályérzékelést tesz lehetővé. Minden egyes manőver előtt a rendszer önellenőrzést végez a 

biztonsági kiegészítőkön. 

Manuális kireteszelés: kireteszelő kar segítségével áram szünet esetén a motor kioldható. Opcionálisan a kapu 

külső oldalára is felszerelhető egy kireteszelő, ha szükséges. 

Legkedvezőbb ár

Legmodernebb működés, rendkívüli formatervezés és vezérlés

A 24V-os motorok biztonságosabbak és nagy igénybevételre vannak tervezve nehéz körülmények között, például 

társasházi és ipari környezet. 

Továbbá a 24V-os motorok opcionálisan akkumlátorral is felszerelhetőek, így áramkimaradás esetén is tudnak 

működni. 



ZN6-os vezérlés főbb tulajdonságai
Részleges nyitás funkció (egy szárny nyitása)

Automata zárás részleges, vagy teljes nyitás után

Az automata zárási idő 1 és 120 másodperc között állítható

Mozgási sebbesség állítható

Lassítási sebesség a maximális sebesség 30% és 60%-a között állítható

A kapu mozgása alatti akadályérzékelés érzékenysége állítható

Motor2 zárási késleltetési idő állítható

 Garancia időn belül a lehető leggyorsabban igyekszünk szervizünkben javítani az esetleges hibákat 

kapunyitó szettjeink esetében. A hibás alkatrész visszajuttatásához igénybe veheti a mi 

futárszolgálatunkat is, így Önnek ezzel sem kell foglalkoznia.

A CAME világvezető minőségi kapuautomatika gyártója már több mint 40 éves tapasztalattal 

rendelkezik automatika termékek gyártása terén.

 A CAME minőségi termékei megfelelnek az Európai Unióban bevezetett legszigorúbb 

biztonságtechnikai követelményeknek is.

Termékeinkhez a garancia időn túl is biztosítunk alkatrészeket, így Önnek sem okoz felesleges 

fejfását az, honnan tud beszerezni sok év múlva egyetlen apró alkatrészt!

Rövid szállítási idő. A magyar piacon egyedülálló raktárkészlettel várjuk megrendeléseit. Akár 24 

órás futárszolgálattal is hozzájuthat megrendeléseihez, így könnyűszerrel és költség hatékonyan 

intézheti rendeléseit.

Brown Line csavarorsós motor méretei és beépítési méretek

 Ha minket választ egy biztos országos szervizhátteret is a CAME automatikája mellett tudhat. Több 

mint 20 éve foglalkozunk CAME automatika termékek értékesítésével és telepítésével egyaránt.

  A CAME termékek fő jellemzői: Kimagasló minőség, Megbízhatóság, Egyedi megjelenés, 

Bizonyított élettartam.

  A sokéves tapasztalatnak köszönhetően csak és kizárólag általunk tökéletesen megbízhatónak és 

megfelelő alkatrész ellátottsággal rendelkező termékeket értékesítünk.

MIÉRT VÁLASSZON CAME AUTOMATIKÁT:


