
                                                         

 

POHONY PRO BRÁNY  

1) Bránové pohony – posuvné a samonosné brány 

Pohon  Lineamatic 3 - pro posuvné a samonosné vjezdové brány 

              

Technická data : 

max. šířka křídla:         6000mm  
max. hmotnost křídla:  250 kg 
max. počet cyklů:         12/denně (6 parkovacích míst) 

Není vhodný pro průmyslové použití a pro stoupající nebo klesající brány. 
 

24 V stejnosměrný převodovkový motor se šnekovou převodovkou, třída ochrany IP 44, síťová  
přípojka 230 - 240 V střídavých, řídící napětí 24 V stejnosměrných, tažná a tlačná síla až 800 N. 
 
Řídící jednotka: 
Ve skříni pohonu integrované řízení, vypínací automatika a nastavitelné plynulé zastavení, 
magnetický koncový spínač., integrované automatické zavírání (pouze ve spojení se světelnou 
závorou). 
 

Sériové vybavení:  
Součástí standardní sady je 1x 4 tlačítkový ruční vysílač HS 4 BS (černý), rádiový přijímač 
s technologií přenosu signálu BiSecur.  

Součástí sady SK je navíc bezpečnostní fotozávora, signalizační majáček a 4m ozubeného 
nylonového hřebenu s ocelovou výztuhou. 

Doporučené vybavení (není součástí):  
od šířky křídla 3500 mm je nutné doobjednat příslušný počet ozubených hřebenů  

http://www.hormann-eshop.cz/hormann-eshop/eshop/6-1-dalkove-ovladace-a-prijimace/23-2-dalkove-ovladace-868-MHz-BS/5/95-HS-4-BS-868-MHz


2) Bránové pohony – křídlové brány 

Pohon  Rotamatic 3 - pro 1 a 2 křídlé vjezdové brány 

              

Technická data : 

max. šířka křídla:         1000 - 2500 mm  
max. hmotnost křídla:  220 kg 
max. počet cyklů:         12/denně (6 parkovacích míst) 

Není vhodný pro průmyslové použití 
  

24 V stejnosměrný převodovkový motor se šnekovou převodovkou, druh ochrany motoru IP 44, druh 
ochrany řízení IP 65, síťová přípojka 230 - 240 V střídavých, 50 Hz, řídící napětí 24 V 
stejnosměrných, tažná a tlačná max.2200 N. 

Řídící jednotka: 
V samostatném pouzdře IP 65, mikroprocesorové řízení, programování pomocí DIL-spínačů, 
nastavitelné omezování síly, plynulé zastavení, ntegrované automatické zavírání (pouze ve spojení 
se světelnou závorou).   

Sériové vybavení:  
Součástí standardní sady je 1x 4 tlačítkový ruční vysílač HS 4 BS (černý), rádiový přijímač 
s technologií přenosu signálu BiSecur.  

Doporučené vybavení (není součástí):  
od šířky křídla 1500 mm a u vrat s výplní je doporučen elektrický podlahový zámek.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hormann-eshop.cz/hormann-eshop/eshop/6-1-dalkove-ovladace-a-prijimace/23-2-dalkove-ovladace-868-MHz-BS/5/95-HS-4-BS-868-MHz


 

 

Dálkové ovládače  

                                  

HSE 2 BS v provedení černý (bílý) lak                             HS 4 BS (HS 5 BS) v provedení černý lak 


