BX
TOLÓMOTOR
LAKOSSÁGI HASZNÁLATRA
Maximum 400 kg-ig, 600* kg-ig, 800 kg-ig
*Társasházi funkcióban 800 kg helyett, 600 kg-ig használható

800
kg-os

BX tolókapu működtető motor
Automatika elektronikus vezérléssel, mozgásellenőrző szerkezettel és akadályérzékeléssel, mechanikus
végállásokkal, legfeljebb 2,2 m-es szárnyakkal felszerelt szárnyas kapuhoz. Oszlopra történő szerelésre, csuklós

Alkamazási terület:
A BX-74 motoros hajtómű családi házak tolókapuinak automatizálására készült; a BX-78 motoros hajtómű
ellenben társasházaknál is alkalmazható.

Alkalmazási határértékek:
BX-74: a kapu legnagyobb tömege 400 kg.
BX-78: a kapu legnagyobb tömege 800 kg; társasházi használatnál 600 kg.

BX tolómotor előnyei
Automata rendszer tolókapukhoz max. 800 kg-os kapusúlyig
Egyedi igényekre szabható automata rendszer
A BX a legjobb megoldás tolókapuk automatizálására.
A vezérlésének köszönhetően a legmagasabb szintű teljesítménnyel és biztonsági funkciókkal.
A BX számos területen alkalmazható lakossági és társasházi létesítmények esetében is.
Rendkívül praktikus és tökéletesen biztonságos
A kapu álló helyzetben is biztonságos. Akadály érzékelésekor minden egyéb parancsot letilt
Mozgás ellenőrzés. A BX lehetővé teszi a kapu megállítását mozgás közben közvetlenül a távkapcsolóról,
megadva ezzel Önnek a rendszer teljes irányíthatóságának lehetőségét.
Részleges nyitás lehetőség van a kapu részleges nyitásának programozására (kiskapu funkció).
kapuk esetében ahol nincs külön gyalogos bejáró.

Ideális olyan

Hosszú élettartam. Minden egyes elem fokozott szilárdságú ezzel kínálva maximális ellenállóságot a különböző
környezeti hatásokkal szemben.
ENCODER - a forgásérzékelős technológia. A kapu mozgása folyamatosan kontrollálva van, amely a teljes
biztonságérzetet nyújtja a kapu használata közben is.

Technikai méretek:

MIÉRT VÁLASSZON CAME AUTOMATIKÁT:
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.
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.
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 foglalkozni.
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.

