
                                                         

 

POHONY PRO GARÁŽOVÁ VRATA 

Pohon  pro sekční a výklopná garážová vrata 

Promatic 3 BS                                       Supramatic 3 E BS 

 

          

 Technická data : 

PROMATIC 3 BS  

max. plocha vrat :        10m²   
max. šířka vrat :           5000mm  
max. počet cyklů:         12/denně (6 parkovacích míst) 

Není vhodný pro průmyslové použití 

24 V stejnosměrný převodovkový motor, síťová přípojka 230-240 V střídavých, 0,2 kW,  
maxi. Tažná-tlačná 750 N, otevírací rychlost asi 14 cm/s. 

Řídící elektronika: 
Mikroprocesorové řízení, automatické přizpůsobení vypínací automatiky a koncových poloh, 
nastavitelný plynulý rozběh a plynulé zastavení, nastavitelné automatické zavírání (jen ve spojení 
se světelnou závorou), časová prodleva po aktivaci 30 sekund, impulsové řízení. 

Sériové vybavení: 
S dvoutlačítkovým ručním vysílačem HSE 2 BS (černý) rádiový přijímač s technologií přenosu signálu 
BiSecur. Rychlé odemykání ovládané zevnitř, připojovací vedení s eurokonektorem, ovládací tlačítka 
na krytu pohonu, integrované osvětlení garáže s 2 minutovým svícením. Pojistka proti vysunutí jako 
bezpečnostní zařízení. Univerzální kování pro výklopná vrata a sekční vrata! 



Doporučené vybavení (není součástí):  
Není-li do garáže druhý vchod, je potřeba pohon doplnit nouzovým odblokováním při výpadku el. 
proudu z vnější strany – NET. 

 

 Technická data : 

SUPRAMATIC 3 E BS  

max. plocha vrat :        13,5m²   
max. šířka vrat :           5500mm  
max. počet cyklů:         25/denně (12 parkovacích míst) 

Není vhodný pro průmyslové použití 

24 V stejnosměrný převodovkový motor, síťová přípojka 230-240 V střídavých, 0,2 kW,  
maxi. Tažná-tlačná 800 N, otevírací rychlost asi 22 cm/s. 

Řídící elektronika: 
Mikroprocesorové řízení, automatické přizpůsobení vypínací automatiky a koncových poloh, 
nastavitelný plynulý rozběh a plynulé zastavení, nastavitelné automatické zavírání (jen ve spojení 
se světelnou závorou), nastavitelné osvětelní pohonu a částečné otevření vrat, časová prodleva po 
aktivaci 30-180 sekund, impulsové řízení. 

Sériové vybavení: 
S pěti tlačítkovým ručním vysílačem HS 5 BS (černý) rádiový přijímač s technologií přenosu signálu 
BiSecur. Rychlé odemykání ovládané zevnitř, připojovací vedení s eurokonektorem, ovládací tlačítka 
na krytu pohonu, integrované osvětlení garáže s 2 minutovým svícením. Pojistka proti vysunutí jako 
bezpečnostní zařízení. Univerzální kování pro výklopná vrata a sekční vrata! 

Doporučené vybavení (není součástí):  
Není-li do garáže druhý vchod, je potřeba pohon doplnit nouzovým odblokováním při výpadku el. 
proudu z vnější strany – NET. 

 

Dálkové ovládače  

                                  

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


