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AUTOMATYKA DO BRAM

Seria:  FROG - FAST - FERNI - ATI

 FLEX - AMICO - AXO - FROG-J.

Centrale CAME 24 V są idealnym rozwiązaniem do automatyzacji 

przejazdów zgodnie z oczekiwaniami klienta. Przy ich projektowaniu 

położono nacisk na bezpieczeństwo użytkowników oraz pojazdów. 

Zastosowana technologia zezwala na stosowanie niskiego napięcia 

(24 V DC) do sterowania siłownikami oraz podłączonymi akcesoriami. 

Specjalna charakterystyka tych płyt zezwala również na pracę 

systemu podczas zaników napięcia sieciowego dzięki zastosowaniu 

akumulatorów zasilania awaryjnego.
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Poniżej przedstawiamy kilka funkcji przemawiających na korzyść siłowników 
zasilanych przez centrale niskim napięciem 24 V DC:

• EKSTRA ZABEZPIECZENIE. Czujnik amperometryczny z funkcją „anti-crash” 
automatycznie wykrywa przeszkody powodując zatrzymanie lub odwróce-
nie ruchu skrzydeł.

• ZASILANIE AWARYJNE. Proste podłączenie karty i akumulatorów awaryjnego 
zasilania umożliwia pracę bramy w trakcie braku energii elektrycznej. 
Przełączenie z zasilania podstawowego na awaryjne dokonuje się automa-
tycznie.

• REGULOWANE SPOWOLNIENIE. Podczas otwierania i zamykania bramy czyni 
jej pracę płynną i bezpieczną.

• REGULOWANA SZYBKOŚĆ PRACY. Dostosowywana do potrzeb użytkownika 
lub warunków pracy.

• INTENSYWNA PRACA. Dzięki zastosowaniu silników 24 V DC system może 
pracować z większą częstotliwością.

• CAŁKOWITE BEZPIECZEŃSTWO. Wszystkie akcesoria użyte w systemie 
zasilane są niskim napięciem.

FUNKCJE G ÓWNE

24 V centrale sterujące mają regu-
lowaną prędkość ruchu. Pozwala 
to dostosować system
do konkretnej instalacji.

Karta zasilania awaryjnego 
LB18 zezwala na prace syste-
mu podczas okresów zaniku 
napięcia sieciowego.

Regulacja czujnika amperome-
trycznego za pomocą trymera 
ułatwia dokładne ustawienie 
czułości z jaką ma zadziałać 
czujnik podczas uderzenia
w przeszkodę.

Zastosowanie centrali ZL170N 
do bram jednoskrzydłowych 
pozwala uruchomić funkcję 
spowalniania i stopu poprzez 
wpięcie trójżyłowej kostki 
silnika w centralę.
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Centrala ZL19N wyposażona 
jest w funkcje autodiagnostyki 
polegającą na zatrzymaniu 
ruchu bramy jeżeli zostanie 
wykryta jakakolwiek awaria 
w podłączonych akcesoriach 
zabezpieczających.
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CENTRALE STERUJĄCE
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