
Snadné otevření v beznapěťovém stavu zvednutím 
ramena závory  
Automatická optimalizace brzdění zaručující: 
• jemný pohyb šetřící mechaniku závory  
• otevírací a zavírací časy v 1,5 sekundy  
• plynulý pohyb závory 
Mechanická a elektronická ochrana proti nárazu  
Zavření a otevření závory pomocí různých senzorů 
nebo ručním ovládáním  
Automatické, mechanické a elektrické zablokování 
ramena závory v koncových pozicích 
Jednoduché nastavení doby otevření pomocí 
potenciometru  
Hlášení při ulomení ramena závory  

GATE (Závora) 

Závora řízená mikroprocesorem  
s automatickou optimalizací brzdění pro 
jemný pohyb šetřící mechaniku závory  
• pro šířky uzavření do 3,2 m 
• otevření/ zavření za 1,5 sekundy 
• snadná údržba 
• pro všechny běžné modely osobních aut 
• integrovaný dvoukanálový detektor pro 

indukční smyčky  
• přesné vyhodnocení pozice ramena 

závory pomocí senzoru   

Základní vybavení 
Standardní rameno závory 2,70 m, montované 
vpravo 
Integrovaný dvoukanálový detektor pro indukční 
smyčky 
Mikroprocesorové řízení s následujícími funkcemi: 
• protiprovoz 
• reverzní provoz 
• ukládání povelů k otevření 
• rozhraní pro komunikaci s kontrolním stojanem  
• bezpečnostní zapnutí při blokovaném ramenu 

závory  
• nucené zavření (nastavitelné 5-90 sekund) 
• sledování ulomení ramena závory  
Přesné vyhodnocení pozice ramena závory pomocí 
senzoru   
Torzní motor, bezúdržbový 
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GATE (Závora) 

Možnosti rozšíření 
Rameno závory, dlouhé max. 3,5 m 
Lomené rameno závory s kloubem, max. 3 m. 
Rameno závory montované vlevo 
Nucené otevření při výpadku napětí: závora se otevře 
automaticky po výpadku napětí  
Klíčový spínač pro přímé ovládání závory nebo 
roletových vrat 
Světelná závora, reflexní nebo v provedení vysílač/ 
přijímač  
k přídavnému zajištění oblasti závory  
Opce 2 terminály s jednou závorou, pro provoz dvou 
kontrolních stojanů s jednou závorou  
Výstražné světlo při zavírající se závoře 
Blikající světlo při zavírající se závoře s dvojitým 
zábleskem 

Provedení 
Kryt, čelní dveře a víko z elektrolyticky pozinkovaného 
ocelového plechu, odolně ošetřeny proti povětrnostním
vlivům práškovou technologií 
Čelní dveře a víko zajištěny bezpečnostním zámkem 
Kryt: RAL 7012 (bazaltově šedá) 
Dveře a víko: RAL 9006 (bílá aluminiová) 
 

Rameno závory do délky 3 m:  
Rameno závory z hliníkového profilu, bezbarvě 
eloxovaného, s červenými reflexními pruhy. Spodní 
hrana s gumovým profilem pro tlumení nárazu 
Rameno závory od 3 m do 3,5 m: 
Rameno závory bíle lakováno, provedení jako 8-
hranný dutý profil, s červenými reflexními pruhy 

Technická data 
Napájení: 230 V, 50/60 Hz 
Příkon: 120 W 
Řídící napětí: 24 V, max. 0,5 A 
Řídící vstupy: 0V aktivní 
Šířka uzavření: max. 3220 mm 
Délka ramena: od 2700 do 3500 mm 
Hmotnost: 50 kg, podle vybavení 
Rozměry: viz obr. 

GATE (Závora) 


