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VÝHODY
• Přesný a bezpečný provoz díky enkodéru 

• Zvuková signalizace při automatickém zavírání 

• Řídicí jednotka s tlačítky a LCD displejem

• Konektory pro zapojení příslušenství pod samostatným otevíratelným 
krytem 

• Vestavěné LED osvětlení se svítivostí 400 lm s možností rozšíření až na 
1200 lm s modulem art.162532

• Minimální spotřeba ve stand-by režimu méně než 0,5 W 

• Provoz i při výpadku napájení ze sítě, při použití záložní baterie B-PACK

• Provoz se solárním napájením, při použití systému ECO-LOGIC

 (FOX Atris700-BC)

• Funkce částečného otevření vrat

TYP POHONU FOX ATRIS 700 24 V, síla 700 N FOX ATRIS 1000 24 V, síla 1000 N

Napájecí napětí 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Maximalní výkon 100 W 160 W

Spořeba ve stand-by režimu < 0,5 < 0,5

Plocha křídla vrat < 10 m2 < 15 m2

Nominální síla 550 N 850 N

Startovací síla 700 N 1000 N

Maximální rychlost 12 cm/s 12 cm/s

Zatížení 30 % 30 %

Pracovní teplota -20 až +40 °C -20 až +40 °C

Hmotnost pohonu 12 Kg 12 Kg

Stupeň krytí IP20 IP20

TECHNICKÉ PARAMETRY

POHONY PRO SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA

Vestavěné
LED osvětlení,

max. 3 moduly L1200

Vestavěná digitální jednotka  

Dráha z pozinkované oceli 

Hlavu pohonu
lze pootočit až
o 90° (úspora místa)

FOX Atris

FOX Atris KIT

Elektromechanický 24V pohon 
pro garážová vrata o ploše 
křídla vrat do 15 m2. Maximální 
síla pohonu 700 nebo 1000 N.

1 × pohon FOX Atris 1000 N
2 × 2k. vysílač FOX
1 × řetězová dráha pohonu 3,3 m
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FOX Atris

FENYR1

161212L1200

FOX CL1

162504

WESI

SPA24

FOX LUX2 FOX BT01

DOPLŇKY

ŘÍDICÍ JEDNOTKA

433,92 MHz zásuvný 
přijímač, možný také
s frekvencí 868,3 MHz

Záložní baterie s vestavěnou 
kartou dobíjení

Osvětlovací modul 400 lm

ADI modul pro blokování
a kopírování řídicí jednotky

Držák pro výklopná vrata
a vrata s protizávažím

ADI modul pro bezdrátové 
spojení s bezpečnostním 
zařízením senzorů WES

Externí odblokování

ADI modul pro řízení světel 
a semaforů a kontrolu 
elektrické brzdy

ADI modul pro 
progrsamování řídicí 
jednotky prostřednictvím 
Bluetooth a V2app

VODÍCÍ DRÁHY A VÝŠKY VRAT

ARTIKL TYP DÉLKA MAXIMÁLNÍ VÝŠKA VRAT

Vrata vyvážená pružinami Vrata vyvážená proti závažím

162519 řetěz 3 m (1 × 3 m) 2200 mm 2500 mm

162520 řetěz 3,3 m (1 × 3,3 m) 2500 mm 2800 mm

162522 řetěz 3,8 m (1 × 3,8 m) 3000 mm 3300 mm

162531 řemen 3,3 m (1 × 3,3 m) 2500 mm 2800 mm

• Programování pouze
4 tlačítky a displejem.

• Bez demontáže krytu 
pohonu.

• Samoučící nastavení 
otevření i zavření
a citlivost na překážky.

• Rychlé menu pro 
snadné nastavení.

• Konektor pro zásuvný 
přijímač FENYR.

• Vstup pro externí
STOP tlačítko.

• Vstup pro externí 
START tlačítko.

• Úsporný Stand-By režim

• Až 20 cyklů otevřít/zavřít 
při napájení ze záložní  
baterie.

• Výstup pro signální 
lampu 24V
s přerušovačem.

• Počítadlo cyklů
s naprogramovatelnou 
dobou ohlášení údržby.

• Citlivost na překážky.

• ADI konektor pro 
zapojení doplňkových 
modulů.

• Výstup pro doprovodné 
osvětlení s možnosti 
jeho zapínaní vysílačem.

• Signalizace otevřených 
vrat (výstup signální 
lampy) a zvuková 
signalizace (volitelná) při 
jejich zavírání.
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