Napędy do bram
przesuwnych do ochrony
Państwa dobytku

Comfort 850 S | 851 S
Comfort 850 | 851

Układy napędowe
Marantec do bram
przesuwnych
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Napędy do bram
przesuwnych do ochrony
Państwa dobytku

Do małych i lekkich lub dużych i ciężkich bram przesuwnych. Nasze systemy napędowe przesuwają bramy po
naciśnięciu przycisku, nawet te pracujące po skosie
lub stawiające inne ekstremalne wymagania.
Bramy zewnętrzne i napędy muszą być odporne na wiele
czynników: deszcz, wiatr, zimno i upał stawiają wysokie
wymagania materiałom wykonania i funkcjonalności. Jako
cel stawiamy sobie trwałość i bezawaryjne funkcjonowanie
naszych napędów, co gwarantuje zastosowanie materiałów
o najwyższej jakości, niewymagających konserwacji.
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Comfort 850 S, 851 S
Klasa w środku i na
zewnątrz

Nadajnik
4-kanałowy w
zestawie

Napędy przesuwne Comfort 850 S i Comfort 851 S
mają dużą moc, dzięki czemu są właściwym wyborem
do ciężkich bram przesuwnych. Mimo swojej mocy są
niezwykle kompaktowe. W eleganckiej obudowie z wysokiej jakości aluminium perfekcyjnie pasują do Państwa bramy przesuwnej. Aby umożliwić optymalne wykorzystanie
funkcji furtki, na przykład dla pieszych, można indywidualnie zaprogramować prędkości przesuwu bramy.
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Comfort 850, 851
Napędy w słupkach
do Państwa bramy
przesuwnej

Nadajnik
4-kanałowy w
zestawie

Napędy Comfort 850 i 851 są tak samo mocne jak te
z serii S. Zintegrowane w smukłych słupkach aluminiowych doskonale dopasowują się do ogrodzeń. Standardowo oferujemy dwie wysokości słupków, 1,25 m i 1,5
m, jednak jest możliwość wykonania słupka na specjalne
życzenie od 94 cm do maksymalnie 2,0 m. Szczególna
zaleta: słupki można wykorzystać jako element bramy.
Do tego słupek gwarantuje więcej miejsca niż obudowa
kompaktowa – na przykład na zamontowanie osprzętu
dodatkowego.
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Dane techniczne
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Czas otwierania (ca.s.)*
22

Battery-Backup**
(back-up 700 w walizce)

* zależy od rodzaju i wykonania bramy. ** Battery-Backup jako system zasilania awaryjnego: w przypadku zaniku zasilania przejmuje kontrolę i gwarantuje możliwość tymczasowego otwierania i zamykania
bramy. Można go podłączyć w dowolnej chwili za pomocą wtyczki systemowej.
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Cechy szczególne
· Napędy Marantec do bram przesuwnych wyposażone są w
opatentowane ograniczenie siły: reagują błyskawicznie
na każdy rodzaj przeszkody, zatrzymują bramę i cofają ją.
W ten sposób pewnie chronione są osoby, zwierzęta i cenne
przedmioty.
· Wygodnie dostępne odryglowanie awaryjne pomaga
w obsłudze bramy przy zaniku zasilania lub usterce.
· Minimalny poziom hałasu: Podczas pracy napędów
Marantec właściwie niczego nie słychać. A jeśli coś Państwo
usłyszą, to będą to najprawdopodobniej odgłosy bramy.
W użytku prywatnym Marantec wykorzystuje wyłącznie
niezwykle cichą technologię DC, tak aby możliwie
jak najmniej przeszkadzać swoim użytkownikom i
ich sąsiadom.
· Jedno rozwiązanie dla wszystkich typów bram:
Nasze napędy pasują do każdej bramy. Można je zamontować zarówno z nowymi bramami, jak i zautomatyzować te,
które były do tej pory.
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Gama naszego osprzętu
dodatkowego do
napędów przesuwnych
Nadajnik 304
Nadajnik zdalnego sterowania to
wygodna i pewna obsługa Państwa bramy – do kieszeni, breloka
na klucze lub osłony przeciwsłonecznej w samochodzie.

Nadajnik Digital 313
Nadajnik mikro z przesuwaną
klapką do breloka na klucze.

Radiowa klawiatura
kodowa Command 222
Radiowa klawiatura kodowa
nie potrzebuje żadnego kluczyka. Obsługa Państwa bramy
następuje po podaniu 4-pinowego kodu.
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Fotokomórka Special 633
Bezdotykowa kontrola bramy za
pomocą fotokomórki zapewnia
dodatkową ochronę dla całej
rodziny.

Sygnalizator świetlny
Control 950
Sygnalizator świetlny dba o
optymalną uwagę. W trakcie
przesuwu bramy emitowane jest
światło pulsujące lub ciągłe.

Odbiornik uniwersalny
Digital 371
Za pomocą odbiornika uniwersalnego można doposażyć
starsze napędy Marantec oraz te
od innych producentów tak, aby
można je było obsługiwać tym
samym sterownikiem.

Pozostały osprzęt dodatkowy i informacje na jego temat
znajdą Państwo na naszej stronie: www.marantec.com
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Innowacyjna technika
dla Państwa bezpieczeństwa i komfortu
Marantec wytwarza produkty, które chronią Państwa dobytek i rodzinę – a to wszystko w najlepszej jakości i z szerokim serwisem. Sam montaż naszych napędów odbywa się w
Niemczech. Wszystkie napędy przed zastosowaniem zostają
sprawdzone w naszym centrum badawczym. W ten sposób
gwarantujemy wysoką jakość wykonania i trwałość. Nasze
napędy spełniają naturalnie wymogi wszystkich norm i przepisów prawnych, a nasza firma
posiada certyfikat DIN EN ISO 9001.

A ponieważ jesteśmy przekonani o wysokiej jakości naszych produktów, oferujemy naszym klientom
5-letnią gwarancję na napędy w użytku prywatnym.*
Nasze warunki gwarancji znajdą Państwo na
naszej stronie internetowej.
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* Na napędy akku oferujemy gwarancję 2-letnią.

Bezpieczeństwo

Komfort

Technika

Bezpieczeństwo i komfort dzięki technice – dla poczucia bezpieczeństwa Państwa, Państwa rodziny
i dobytku.
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www.marantec.com

Napędy garażowe
Napędy do garaży podziemnych
Napędy do bram skrzydłowych
Napędy do bram przesuwnych
Szlabany parkingowe

Osprzęt dodatkowy

Dowiedz się więcej o firmie
Marantec i naszych produktach
na www.marantec.com

Marantec Polska Sp.zo.o.
UL. Szkolna 90 · 62-070 Konarzewo
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