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Vzhledem k neustálému zdokonalování konstrukce sekčních vrat si společnost „Alutech“ vyhrazuje právo na změnu obsahu 
tohoto dokumentu.

Obsah tohoto dokumentu nezakládá právní nároky.
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1. Popis a funkce výrobku

1.1 Účel výrobku

Sekční garážová vrata jsou určena k montáži do vjezdu garáží, boxů, dílen a jiných objektů s cílem zamezit nepovolenému 
přístupu, zabezpečit tepelnou, světelnou a zvukovou ochranu objektů.

Vrata se montují za vjezdem uvnitř objektu na beton, cihlové zdivo, ocelové konstrukce či kombinace těchto materiálů.

1.2 Konstrukce výrobku

Vrata sestávají z nosné konstrukce, vratového křídla, systém tažných pružin, ovládacích prvků. Na obrázcích 1 a 2 jsou 
schématická zobrazení vrat.
Nosná konstrukce vrat je montovanou konstrukcí ze vzájemně spojených vertikálních podpěr s profilovanými vodícími 
kolejnicemi a dvojitými horizontálními profilovanými vodícími kolejnicemi.

Vratové křídlo sestává ze sekcí, spojených vzájemně bočními konzolami a závěsy (panty). Sekce jsou ocelové pozinkova-
né dvoustěnné sendvičové panely vyplněné polyuretanovou pěnou.

Posuv pole vrat probíhá po vodících kolečkách na nastavitelných pojezdových kolečkách, upevněných v pouzdrech boč-
ních konzol.

Vratové křídlo se zavěšuje na dvě ocelová lanka upevněná ke spodním konzolám na křídle. Lanka jsou napínána a ovlá-
dána patentovaným systémem svislých tažných pružin.
Síla vyvolaná pružinami vyvažuje hmotnost vratového křídla a udržuje lanka v trvale natažené poloze.
Zdvihat a spouštět vrata lze ručně či na elektrický pohon. Ruční ovládání se děje pomocí držadel (madel) připevněných 
k vratovému křídlu a rovněž provazu.

Zamykání vrat bez elektrického pohonu se uskutečňuje pomocí pružinové zástrčky nebo zámku s rozporkou. Zámek 
s rozporkou umožňuje zavřít vrata jak zevnitř, tak zvenčí. Zamykání zástrčkou lze provést jen zevnitř (tehdy je třeba dispo-
novat dalším vchodem do objektu).
Při montáži vrat do objektu bez dalšího vchodu musí mít elektrický pohon doplňkový systém vnějšího odblokování, umož-
ňující otevřít vrata zvenčí ručně v případě výpadku proudu.

1. Podpěra s vertikální vodící kolejnicí a pružinovým

    systémem

2. Horizontální vodící kolejnice

3. Vratové křídlo

4. Horní profil pro horní pražové těsnění

5. Nastavitelný závěs

6. Vnitřní závěs

7. Lanová kladka

8. Koncový spojovací profil

9. Zesilující konzola

10. Vnitřní kolečková konzola

11. Madlo

12. Pružinová zástrčka

13. Spodní těsnění

14. Napínací svislé pružiny
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Pozor: Při používání vrat vybavených elektrickým pohonem, dálkovým ovladačem, elektronickými zámky či jinými 
doplňkovými ovládacími prostředky je třeba používat návod k použití elektrického pohonu a doplňkových prostředků!

2. Ovládání výrobku

2.1 Vrata s ručním ovládáním

Otevírání vrat

Otevírání vrat zvenčí
U vrat se zámkem s rozporkou odemkněte klíčem zámek, pootočte držadlem a s jeho pomocí zvedněte pole vrat do 
konečné pozice zdvihu.

Otevírání vrat zevnitř
U vrat se zámkem s rozporkou přesuňte západku zámku do polohy „otevřeno“, odemkněte zámek pootočením držadla. 
Pomocí držadla (provazu) zvedněte vratové křídlo do konečné pozice zdvihu.
U vrat s pružinovou zástrčkou otevřete zástrčku. Pomocí držadla (provazu) zvedněte vratové křídlo do konečné pozice 
zdvihu.

Zavírání vrat

Zavírání vrat zvenčí
U vrat se zámkem s rozpěrou spouštějte pole vrat pomocí držadla, dokud se nedotkne opěrné plochy.

Zavírání vrat zevnitř
U vrat se zámkem s rozporkou je třeba spustit vratové křídlo pomocí držadla (provazu), dokud se nedotkne opěrné plochy. 
Vrata se zajistí automaticky.
U vrat s pružinovou zástrčkou je třeba spustit vratové křídlo pomocí držadla (provazu), dokud se nedotkne opěrné plochy. 
Zajistěte vrata zástrčkou.
Poznámka: Otevírat a zavírat vrata s ručním ovládáním zvenčí je možné, pouze pokud jsou vybavena zámkem s rozpor-
kou.
 

2.2 Vrata s elektrickým pohonem

2

1. Podpěra s vertikální vodící kolejnicí a pružinovým

    systémem

2. Horizontální vodící kolejnice

3. Vratové křídlo

4. Horní profil pro horní pražové těsnění

5. Nastavitelný závěs

6. Vnitřní závěs

7. Lanová kladka

8. Koncový spojovací profil

9. Zesilující konzola

10. Vnitřní kolečková konzola

11. Madlo

12. Pružinová zástrčka

13. Spodní těsnění
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Ovládání vrat na elektrický pohon
Vrata s elektrickým pohonem se ovládají pomocí pultu dálkového ovládání (PDO) nebo doplňkových ovládacích zaříze-
ní. 
Vratové křídlo se uvádí do pohybu stiskem tlačítka na PDO. Pohyb trvá do sepnutí koncového vypínače v horní či spodní 
poloze. Vratové křídlo se zastaví automaticky. Opětovné stisknutí tlačítka PDO spustí pohyb vrat opačným směrem.
Křídlo lze zastavit ještě před sepnutím koncového vypínače. Stisknutí tlačítka PDO zastaví vrata v potřebné poloze. 
Následný stisk tlačítka spustí pohyb vrat opačným směrem (viz též Návod k použití elektrického pohonu).

Uzamčení vrat v zavřené poloze zajistí elektrický pohon. Pružinová zástrčka nebo zámek s rozporkou jsou doplňkovým 
prostředkem zajištění bezpečnosti.
Pozor! Pokud je zámek s rozporkou zamčený nebo pružinové zástrčka v poloze zavřeno, může použití elektrického pohonu 
vést k poškození součástek a mechanismů vrat i elektrického pohonu. 

Při použití elektrického pohonu je třeba:

•  pružinovou zástrčku zajistit v poloze otevřeno
•  západku a rozporku zámku odblokovat.

Odjištění západky a rozporky zámku

Odjištění se provádí následujícím způsobem:

•  vyšroubujte speciální šroub upevňující rozporku k zámku
•  posuňte rozporku do strany (obr. 3), aby opustila vybrání západky. Západka i rozpěra jsou odjištěny
•  přemístěte speciální šroub do druhého otvoru rozporky. Připevněte rozpěru šroubem k zámku (obr. 3 a 4).

Odjištění západky a rozporky zámku s rozpěrou
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Přepnutí z elektrického pohonu na ruční ovládání vrat
Při výpadku elektrického proudu nebo při poruše elektrického poho-
nu lze vrata ovládat ručně. K tomu je zapotřebí odblokovat elektrický 
pohon. To lze učinit jak zevnitř, tak zvenčí objektu.

Odblokování elektrického pohonu zevnitř objektu
K odblokování elektrického pohonu zevnitř objektu je třeba zatáhnout 
za klobouček mechanismu odblokování (obr. 5).

Odblokování elektrického pohonu zvenčí objektu
Elektrický pohon zvenčí objektu lze odblokovat pouze v případě, že 
jsou vrata vybavena systémem vnějšího odblokování. K odblokování 
elektrického pohonu je třeba otočit klíčem a pootočit držadlem zámku 
s rozporkou spojeného s lankem systému odblokování (obr. 6).

Aby se znovu zajistila vrata s odblokovaným pohonem, je třeba zablokovat západku a rozpěru a spustit vrata. K uzamčení 
vrat dojde automaticky.

Uvedení elektrického pohonu do pracovního režimu po jeho odblokování
Po obnovení dodávky proudu do sítě nebo po odstranění poruchy je třeba elektrický pohon uvést do pracovního režimu.
K tomu je třeba provést následující kroky:

• odblokovat západku a rozpěru
•  přepnout elektrický pohon do stavu zablokování (viz. Návod k použití elektrického pohonu)
•  uskutečnit plný cyklus práce vrat (zdvih – spuštění) elektrickým pohonem. 

3. Bezpečnostní požadavky

Jsou-li při provozu vrat dodržována všechna pravidla bezpečnosti práce, konstrukční prvky vrat zajišťují plnou 
bezpečnost.
Při používání sekčních vrat je třeba provádět vizuální kontrolu zdvihu a spouštění vratového křídla, aby se v pra-
covním prostoru neocitli lidé či předměty.

Při používání sekčních vrat je zakázáno:

• bránit pohybu (zdvihu a spuštění) vratového křídla
•  pohybovat se při spouštění vrat v zóně pohybu vratového křídla
•  dávat pult dálkového ovládání dětem
• používat sekční vrata při viditelném poškození tažných lanek, pružin, konzol a dalších konstrukčních prvků, elek-
 trických přívodních kabelů a ovládacích zařízení
•  vjíždět a vyjíždět lze pouze poté, co se vrata zastavila v horní poloze zdvihu. Je třeba se předem přesvědčit, že 

není možné, aby došlo ke kontaktu vozidla s konstrukčními prvky vrat
•  zasahovat do konstrukce vrat, včetně montáže doplňkových konstrukčních prvků. To může vést k poškození či předčas-

nému opotřebení konstrukčních prvků

         Obr. 3 Nový rozpěrný zámek pro                                       Obr. 4 Nový rozpěrný zámek pro garážová                      
                    garážová vrata (pohled z venku).                                                        vrata (pohled zevnitř).
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Pozor: Je zakázáno mazat vodící lišty konzistentními mazivy!

5. Servisní služby

Sekční vrata jsou zařízením, které obsahuje řadu pohyblivých součástí a mechanismů. Aby pracovala bez problémů a také 
aby byla zajištěna bezpečnost používání, doporučuje se pravidelně (ne méně než jednou ročně) podrobit vrata technické 
prohlídce a předepsanému servisu za účasti specialistů montážní organizace.
Při dodávce a montáži vrat doporučujeme uzavřít s dodavatelem smlouvu o servisní obsluze vrat.

6. Podmínky užívání vrat

Pro spolehlivou a dlouhodobou funkci sekčních vrat je nezbytné dbát následujících požadavků:
 
• smí se používat pouze správně seřízená vrata
•  vjíždět a vyjíždět se smí jen poté, co se vrata zastavila v horní pozici zdvihu. Je třeba se předem přesvědčit, 

že není možné, aby došlo ke kontaktu vozidla s konstrukčními prvky vrat.
•  v dráze pohybu vrat nesmí být překážky
• regulaci vrat smějí provádět jen kvalifikovaní specialisté montážní organizace, kteří o tom provedou záznam do 
 technického listu výrobku
•  pravidelně promazávat kolečka a panty. Provádět pravidelné servisní kontroly vrat
•  zajistit plynulý pohyb pole při ručním zvedání vrat. Při elektrickém pohonu neurychlovat ani nezpomalovat chod 

vratového křídla
• nenechávat vrata na dlouhou dobu pootevřená
•  v zimním období, po zimě či po delší době uzavření je třeba nejprve očistit vrata od sněhu, ledu a bláta
• aby nedošlo k poškození spodního koncového profilu, doporučujeme nestoupat ani jinak nepůsobit silou na práh 
 vestavěných dveří.

Je zakázáno:

• zvedat vratové křídlo, jsou-li dveře otevřeny. U vrat s elektrickým pohonem používat vrata s vypnutým snímačem 
 polohy dveří
•  jakkoliv zasahovat do konstrukce vrat
•  u vrat s elektrickým pohonem zvedat křídlo ručně bez předchozího vypnutí (odblokování) elektrického pohonu
• zvedat vrata elektrickým pohonem, je-li uzamčen zámek s rozporkou nebo pružinová zástrčka
• odpojovat samočinný zavírač dveří
•  používat vrata, ohrožuje-li míra znečištění konstrukce jejich bezpečný provoz
• používat vrata, jestliže jedna nebo více součástí nejsou schopny provozu.

• v případě poruchy či nesprávného fungování Vašich sekčních vrat, zejména pak v případě nezvyklého hluku, 
 zápachu či čehokoliv znepokojivého, a také v případě havarijního poškození vrat, okamžitě přerušte používání 
 výrobku a obraťte se na servisní službu Organizace, která provedla montáž vrat.

4. Péče o výrobek

Abyste udrželi výrobek v trvalé technické a provozní způsobilosti, je třeba udržovat všechny součásti vrat v čistotě. 
K čištění používejte hadry a neagresivní mycí prostředky.

Agresivní chemické látky, které se dostanou na povrch vrat, smyjte odpovídajícími prostředky. Odstraňte rez 
z kovových částí a proveďte jejich nátěr.

Při používání je třeba pravidelně kontrolovat technický stav vrat a jejich částí:

• vratové křídlo se musí pohybovat lehce, bez zadrhávání, křížení a kroucení
•  lanka nesmí být zlámaná a nesmí mít narušená vlákna
•  pružiny nesmí být mechanicky poškozené.

Doporučuje se podle potřeby promazávat konzoly, kolečkové sestavy, pružiny konzistentním mazivem. Pro bezproblémové 
fungování vnitřního mechanismu zámku lze používat grafitový prášek nebo speciální prostředky.
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7. Shoda sekčních vrat „Alutech“ s požadavky evropských bezpečnostních norem
 
Sekční garážová a průmyslová vrata musí odpovídat požadavkům následujících standardů Evropské standardizační komise:

• EN 12604 „Průmyslové, obchodní, garážové dveře a vrata. Mechanické aspekty. Požadavky“, 2000
• EN 12453 „Průmyslové, obchodní, garážové dveře a vrata. Zásady bezpečnosti provozu vrat se silovým pohonem.  
 Požadavky“, 2001.

Standardy stanovují požadavky na vrata instalovaná v místech dostupných lidem s cílem zajistit bezpečnost pohybu osob 
a zboží přemisťovaného transportními prostředky v průmyslových a obchodních zónách a také v obytných prostorách.

EVROPSKÝ STANDARD 12604 – popisuje nebezpečné situace, které mohou vzniknout při provozu vrat a stanovuje 
požadavky na zajištění bezpečnosti týkající se jejich konstrukčního provedení a použití základních součástí a ovládacích 
i bezpečnostních prvků.

Základní požadavky týkající se mechanických aspektů bezpečnosti a metody jejich realizace v sekčních vratech „Alutech“ 
jsou uvedeny v tabulce.

Tabulka 1: EN 12604 Realizováno v konstrukci vrat „Alutech“

Ochrana proti sevření prstů
Speciální konstrukce (tvar) panelů a kloubových závěsů, podpěry jsou 
zboku zakryty. 

Ochrana proti zachycení
Tažné lanko je uloženo uvnitř konstrukce mezi podpěrou a vratovým kříd-
lem.

Ochrana proti pořezání 
Hrany konstrukčních prvků vrat nejsou ostré. Okna jsou zasklena akrylový-
mi tabulemi, které při rozbití nevytvářejí ostré střepy.

Ochrana proti nekontrolovanému pohybu 
vrat

Díky pružinovému systému je vratové křídlo vyváženo v každé poloze. 
Konstrukce vodících kolejnic a koleček vylučuje samovolné vykolejení.  

Ochrana proti pádu vratového křídla

Základní konstrukce vrat obsahuje zařízení blokující pohyb hřídele 
v případě zlomení torzní pružiny (garážová i průmyslová vrata).
Základní konstrukce průmyslových vrat obsahuje zařízení blokující pohyb 
vratového křídla v případě přetržení tažného lanka. 

Konstrukční a pevnostní požadavky

Použití dvou nezávislých ocelových splétaných lanek s šestinásobnou pev-
nostní rezervou.
Bubny a kolečka mají průměr rozložení lanka více než 20-ti násobek jeho 
průměru (tím je zabráněno zlomení lanka). Bubny a kolečka mají drážky 
zabraňující sklouzávání lanka. Lanko se na bubny navíjí v jedné vrstvě. 
Bezpečnostní závity lanka na bubnu a dodatečný koncový uzel.  

Zařízení pro ruční ovládání
Držadla jsou umístěna na obou stranách vratového křídla. U vrat vyšších 
než 2 metry je k dispozici ovládací lano či reduktor s převodovým poměrem 
(I = 1:4) a tažným řetězem.

Zařízení pro ruční ovládání (silová nároč-
nost)

Maximální síla 150 N pro garážová vrata a 260 N pro průmyslová vrata je 
zajištěna pomocí pružinového vyvažování nebo u průmyslových vrat doda-
tečně reduktorem.  

Pozorovací otvory (okna) ve vratech umís-
těných na frekventovaných místech

Pozorovací otvory mohou být instalovány do všech typů vrat.

Omezovače pohybu vratového křídla Omezovače pohybu vratového křídla jsou instalovány do všech typů vrat.

Varovné tabulky, výstražné nápisy apod.
Na vratech je umístěna bezpečnostní tabulka. Práh dveří je označen černo-
-žlutým výstražným značením.

Provozní dokumentace
Vrat jsou dodávána s technickým listem výrobku a návodem k obsluze gará-
žových nebo průmyslových vrat

Použití materiálů a povrchů odolných proti 
korozi 

Vrata jsou vyráběna s použitím materiálů a ochranných povrchů odolných 
proti korozi, včetně použití pružin opatřených ochranným nátěrem v pod-
mínkách průmyslové výroby.  
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EVROPSKÝ STANDARD 12453 stanovuje principy bezpečného provozu vrat se silovým pohonem a popisuje požadavky 
na zajištění bezpečnosti vrat ovládaných elektrickým pohonem.

Základní požadavky na zajištění bezpečnosti vrat s elektrickým pohonem stanovené normou EN 12453 a metody jejich 
realizace v sekčních vratech „Alutech“ jsou uvedeny v tabulce. Kromě toho byly navíc uvažovány požadavky na bezpečnost 
mechanických aspektů konstrukce vrat.  

Tabulka 2: EN 12453 Realizováno v konstrukci vrat „Alutech“

Ochrana před uvíznutím osob uvnitř míst-
nosti (situace, kdy není možné dostat se
z místnosti ven)

Vrata jsou vybavena systémem odblokování elektrického pohonu s násled-
ným ručním ovládáním pohybu křídla. 

Ochrana proti zachycení a zvednutí osob Elektronické omezení síly vyvíjené při zvedání vratového křídla.

Ochrana proti stlačení Elektronické omezení síly vyvíjené při spouštění vratového křídla s násled-
ným přepnutím směru pohybu (elektrické pohony garážových vrat, elektrický 
pohon „Sumo“ průmyslových vrat). Vybavení elektrického pohonu průmyslo-
vých vrat systémem optických senzorů zajišťujících přepnutí směru pohybu 
a následné vypnutí elektrického pohonu při kontaktu vratového křídla s pře-
kážkou (elektrické pohony „Dynamic“ průmyslových vrat). Provoz elektrické-
ho pohonu v přítomnosti člověka (stisknutí a podržení ovládacího tlačítka na 
ovládacím pultu) v případě poškození či absence optických senzorů. 

Vypnutí elektrického pohonu při uvolnění 
nebo přetržení lanka

Instalace mikrospínače (snímače) zabraňujícího uvolnění lanka z bubnu.  

Vypnutí elektrického pohonu při zlomení 
pružiny

Instalace mikrospínače (snímače) zajišťujícího ochranu motoru (při zlomení 
torzních pružin systém zablokuje hřídel).   

Vypnutí elektrického pohonu v případě, že 
vestavěné dveře jsou otevřeny či pootev-
řeny 

Instalace mikrospínače (snímače) kontrolujícího polohu dveří. Ochrana 
osob před zraněním a dveří samotných před poškozením. 

Zámek s rozporkou Mechanické zablokování západky v otevřené poloze při použití elektrického 
pohonu. 

Kromě výše uvedených bezpečnostních opatření doporučují bezpečnostní standardy (zvláště u vrat ovládaných automa-
ticky nebo pomocí dálkového ovládání) použít ještě další doplňková opatření snižujících riziko vzniku havarijních situací 
při provozu vrat.

Těmito opatřeními se rozumí:
• osvětlení pracovní plochy provozu vrat
• signalizační zařízení informující o činnosti vrat v automatickém režimu 
• signalizační zařízení informující o pohybu vratového křídla
• semafor řídící pohyb dopravních prostředků
• instalace pozorovacích oken do vrat umístěných v místech s vysokou frekvencí automobilové dopravy.

Výše uvedená opatření realizuje výrobce vrat a montážní organizace na základě technického zadání architekta projektu 
a zákazníka.  

ě techdě tě

nižujíc
dardy (
nižujíc

v otevřv otevř

ných pných
kont

řídel). 
zajišťu

zabraň

ení či 
stisktis

zo
Vybav
zorů z
Vy

ktrické 
ři sspp

při zv

ři

vp

dla.
okov

ech“

bl

ech

avíc uv
oven

silový



NAŘÍZENÍ O STAVEBNÍCH VÝROBCÍCH

(NAŘÍZENÍ (EU) č. 305/2011, PŘÍLOHA III)

č. 1/2013

1. Jedinečný identifi kační kód typu výrobku:  Sekční garážová vrata ALUTECH
      bez vestavěných dveří
2. Typ výrobku: SRD-S
3. Zamýšlené použití výrobku: Vjezdová vrata
4. Výrobce:  
 Alutech Door Systems LLC, ul. Selitskogo, 10-508, 220075, SEZ „Minsk“, Minský kraj,
 Minská oblast, Běloruská republika
5. Zplnomocněný zástupce: 
 Alutech Systems, s.r.o., CTPark Bor, Nová Hospoda 19, 348 02 Bor u Tachova, Česká republika
6. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: Systém 3
7. Příslušná harmonizovaná norma: EN 13241-1:2003+ A1:2011

Building Research Institute, 2032 provedl počáteční zkoušky typu (ITT) podle
systému 3 a vydal 

Protokol o zkoušce typu výrobku 
č. ITT-09.50 / 04.02.2010

8. Evropské technické posouzení: nevztahuje se na tento výrobek
9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky Technická třída /konformita
Harmonizované technické 

specifi kace

Vodotěsnost třída 2

EN 13241-
1:2003+
A1:2011

Uvolňování nebezpečných látek žádné

Odolnost proti zatížení větrem třída 4

Součinitel prostupu tepla 0,61 W/(m2K)

Tepelný odpor 1,64 (m2K)/W

Průvzdušnost třída 5

Bezpečný provoz vyhovuje

Defi nice geometrie skleněných komponentů vyhovuje

Mechanická odolnost a stabilita vyhovuje

Ovládací síly (pro motoricky ovládané dveře) vyhovuje

Životnost výkonnostních charakteristik NPD

Specifi cká technická dokumentace: Nevztahuje se na tento výrobek
10. Vlastnosti výrobku uvedené v bodech 1 a 2 jsou v souladu s vlastnostmi uvedenými v bodě 9. Toto prohlášení o vlast-
nostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:  Sergey Kogolenok - ředitel
.................................................................................................................................................................................................

Minsk, 01/07/2013
………………………………………..                                                          …………………………………………………
            (místo a datum vydání)                                                                                (podpis)

Prohlášení o 



Pohony pro privátní brány

ROAD 400
pohon pro posuvné brány
do 400 kg

ROBUS
pohon pro posuvné 
brány do 1000 kg

RUN
pohon pro posuvné 
brány do 2500 kg

WINGO
pohon pro otočné brány
do velikosti křídla 1,8 m

TOONA
pohon pro otočné brány
do velikosti křídla 7 m

METRO
pohon pro otočné brány
do velikosti křídla 3,5 m

Pohony pro průmyslové brány

NYOTA 115
pohon pro posuvné brány
do 800 kg

MEC 200
pohon pro posuvné 
brány do 1200 kg

FIBO 400
pohon pro posuvné 
brány do 4000 kg

MEC 800
pohon pro otočné brány
do hmotnosti křídla 
1500 kg

HINDI 880
pohon pro otočné brány
do velikosti křídla 6 m

COMBI 740
pohon pro otočné brány
do hmotnosti křídla 
700 kg

Pohony pro garážová vrata

SPIN
pohon pro sekční a výklopná 
vrata

SUMO
pohon pro průmyslová sekční 
vrata do velikosti 35 m2

HYPPO
pohon pro otočné brány se sil-
nými pilíři a skládací vrata

TOM
pohon pro průmyslová sekční 
a rolovací vrata do 750 kg

MEC 200 LB
pohon pro průmyslová sekční 
vrata do velikosti 50 m2

Automatické sloupy a parkovací systémy

WIL
rychlá závora s délkou ramene
do 8 m, vhodná pro parking

STRABUC 918
automatický výsuvný sloup pro 
zamezení vjezdu

MASPI 241
mechanický výsuvný sloup pro 
zamezení vjezdu

VA 101/301
vjezdové/výjezdové automaty 
pro výdej a čtení parkovacích 
lístků

VA 401
platební automat pro výběr 
parkovného

Dálkové ovládání, bezkontaktní snímače, klávesnice a docházkové systémy

ERA-FLOR
2 kanálový klíčenkový dálkový 
ovladač s indikací signálu LED 
diodou, 433,92MHz

INTI
dálkové ovládání s plovoucím 
kódem, 433,92 MHz

FENIX
2-tlačítkový dálkový rádiový 
ovladač, 433,92 MHz

NiceWay
dálkové ovládání, 433.92 MHz,
provedení zeď, stůl nebo komb.

KP 100
snímač bezkontaktních karet 
s kontrolou vstupů/výstupů
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Přehled produktů


