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Nr

na œwiecie

î

VER

Seria VER to nowoœæ CAME w dziedzinie
elektromechanicznych si³owników do bram
gara¿owych. W jej sk³ad wchodz¹ 2 modele
si³owników

przeznaczonych

automatyzowania

bram

do

uchylnych

i segmentowych oraz 6 rodzajów szyn
przenosz¹cych napêd.
î

VER 900E posiada si³ê ci¹gu 500 N
i obs³uguje bramy o standardowych

si³ownik
do bram gara¿owych,
uchylnych i segmentowych

wymiarach, VER 700 natomiast z si³¹ ci¹gu
850 N obs³u¿y bramy o wiêkszych

VER

gabarytach.
î

Obydwa

si³owniki

wyposa¿one

s¹

w niskonapiêciowy silnik 24 V D.C. oraz
awaryjne zasilenie z uk³adu baterii
w wypadku braku energii elektrycznej.
W standardzie znajduje siê amperometryczny system wykrywania przeszkód,
który po napotkaniu na przeszkodê odwraca
ruch bramy. Dodatkowo VER 900E
wyposa¿ony

jest

w

enkoder

stale

monitoruj¹cy ruch bramy.

karta katalogowa

seria

VER

Niezast¹piony w ka¿dym gara¿u
î

Nowoczesna konstrukcja. VER mieœci w swojej obudowie

î

nie tylko wbudowan¹ centralê steruj¹c¹ oraz lampê oœwietlaj¹c¹

umo¿liwia pod³¹czenie wszystkich mo¿liwych urz¹dzeñ

gara¿ ale równie¿ posiada miejsce na zainstalowanie
opcjonalnych baterii awaryjnego zasilania.
î

î

Wielofunkcyjna centrala steruj¹ca. Centrala steruj¹ca
zabezpieczaj¹cych i steruj¹cych oraz akcesoriów dodatkowych.

î

Pe³na kontrola. U¿ytkownik za pomoc¹ pilota kontroluje

Proste rêczne wysprzêglanie. Od strony wewnêtrznej

bramê w trakcie ca³ego jej ruchu. W dowolnym momencie

za pomoc¹ wygodnej dŸwigni oraz od strony zewnêtrznej

wciskaj¹c przycisk pilota mo¿e j¹ zatrzymaæ i ponownie

za pomoc¹ specjalnego mechanizmu wysprzêglaj¹cego V121.

naciskaj¹c, uruchomiæ.

Maksymalne bezpieczeñstwo. Jakakolwiek próba otwarcia
lub zamkniêcia bramy jest niemo¿liwa gdy fotokomórki lub inne
urz¹dzenie zabezpieczaj¹ce wykrywa przeszkodê.

VER
samoblokuj¹cy, elektromechaniczny si³ownik
do bram gara¿owych
INFORMACJA TECHNICZNA
TYP
Stopieñ ochrony
Zasilanie
Zasilanie silnika
Sprawnoœæ
Moc maksymalna
Si³a zamykania
Prêdkoœæ otwierania

ZALETY
V900E

V700
IP 40
230 V A.C.
24 V D.C.
50 %

130 W
500 N

î

przygotowanych zestawach, oferowanych w œwietnej cenie.
î

260 W
850 N

komponuje.

0

î

6 ró¿nych szyn transmisyjnych o ró¿nej
pozwala zautomatyzowaæ ka¿dy rodzaj bram:

î

Do wyboru 6 szyn przenosz¹cych napêd, dostêpnych w wersji
z ³añcuchem i paskiem w trzech d³ugoœciach.

ZASTOSOWANIA I SYSTEMY TRANSMISJI

î

Pe³na estetyka. Si³ownik nie zmienia formy istniej¹cej ju¿ bramy.
Montowany centralnie pod sufitem doskonale siê z ni¹

regulowana
0
-20 C min. +70 C max.

Temperatura pracy

Wygoda i oszczêdnoœæ. VER dostêpny jest w specjalnie

d³ugoœci

î

Szyny wykonane z jednego profila stalowego, zapewniaj¹
trwa³oœæ i odpornoœæ na przeci¹¿enia konstrukcji.

Szyna V0679, V0682/3 z ³añcuchem (L=3,02 / 3,52 / 4,02 m)
do drzwi gara¿owych o wysokoœci 2,4 / 2,9 / 3,4 m
Szyna V0685/6/7 z paskiem (L= 3,02 / 3,52 / 4,02 m)
do drzwi gara¿owych o wysokoœci 2,4 / 2,9 / 3,4 m

î

Prosty i szybki monta¿. Zarówno si³ownik jak i szyny dostarczane
s¹ w pe³ni zmontowane, aby uruchomiæ napêd nale¿y je po³¹czyæ
co zajmuje 2 minuty.

WYMIARY ZEWNÊTRZNE

400

38

212

140

MO¯LIWE POZYCJE
MONTA¯U

BRAMA GARA¯OWA UCHYLNA Z GÓRNYM PROWADZENIEM

BRAMA GARA¯OWA SEKCYJNA

n

Si³ownik VER

n

Lampa ostrzegawcza

n

Antena

n

Fotokomórki
zabezpieczaj¹ce

3x1,5 / 230V

2x1,5

Si³ownik VER

n

Lampa ostrzegawcza

n

Antena

n

Fotokomórki
zabezpieczaj¹ce

3x1,5 / 230V

RG58

2x1,5

4x1 - RX

RG58

4x1 - RX
2x1 - TX

Partner CAME

n

2x1 - TX

