
Sínrendszerek

MOZGATÁS ÉS MŰKÖDTETÉS

A szekcionált kapuk mozgatására többféle megoldást

kínálunk. Ritkán vagy keveset használt kapuknál a kézi

mozgatást, gyakori használat esetén azonban az

impulzusvezérelt elektromos mozgatást ajánljuk,

főként ott, ahol azt a magasabb forgalom, a sűrű
nyitás-zárás megköveteli. Bármilyen kapukonfigurációt

is választ, mi megtaláljuk az ideális megoldást a kapu

működtetésére. Az összes általunk forgalmazott és

beépített motor megfelel az európai követelményeknek

és szabványoknak (EN-13241-1).

VEZÉRLÉS

VEZÉRLÉSEK TÍPUSAI:

ELEKTROMOS MŰKÖDTETÉS – NYOMÓGOMBOS VEZÉRLÉS

Ez a rendszer elsősorban ritkán használt kapuk esetén

javasolt. A nyitáshoz elég megnyomni egy gombot és a

kapu teljesen kinyílik, a zárásnál viszont folyamatosan

nyomva kell tartani, ahhoz hogy teljesen bezáródjon, ez

által azonban jobban elkerülhetők a balesetek.

ELEKTROMOS MŰKÖDTETÉS – IMPULZUSVEZÉRLÉS

Gyakran használt kapuk esetén ajánljuk. A kapu a

végállásokig nyit/zár, nem szükséges a nyomógombot

folyamatosan nyomva tartani. Az impulzusvezérlés feltétele

az alsó szigetelőprofilba integrált nyomásérzékelő.

TÁVVEZÉRELT IMPULZUSVEZÉRLÉS

Ezzel a rendszerrel időt takarít meg, hiszen pl. a targonca

vezetője a járműről is nyithatja/zárhatja a kaput. A fokozott

biztonság érdekében ennél a típusnál a kaput fotocellával is

el kell látni.
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IMPULZUSVEZÉRLÉS FREKVENCIAVÁLTÓ MOTORRAL

Nagy forgalmú helyekre ajánlott, mert a rendszer nagyon

gyors nyitást/zárást tesz lehetővé. A kapu sebességét

elektronikusan lehet szabályozni, a felszereltséghez tartozik

a nyomásérzékelő és a fotocella is.

KÉZI MŰKÖDTETÉS – HÚZÓKÖTÉLLEL

Amennyiben a kapu nem nagyobb 16m²-nél és ritkán

használják, ideális választás lehet a húzóköteles kézi

működtetés. Ez a megoldás, azonban fizikailag megterhelő
lehet (arány 1:1) és a nem megfelelő nyitás-zárás sérülést

okozhat.

KÉZI MŰKÖDTETÉS – LÁNCOS LEHÚZÓ, ÁTTÉTELLEL 

A láncos lehúzóval történő mozgatás könnyebb a

húzóköteles megoldásnál (arány 1:4), de fizikailag ez a

rendszer is megterhelő. Ez a megoldás 30 m²-ig ajánlott

és a kapu csak a felső helyzetében rögzíthető.

VEZÉRLÉS
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LAKATTAL ZÁRHATÓ KAPCSOLÓ

A főkapcsoló kikapcsolt

állapotban lakattal rögzíthető.

Ezzel elkerülhető az illetéktelen

használat és a karbantartási

munkák is biztonságosan

elvégezhetők.

KULCSOS KAPCSOLÓ

A vezérlőegységet kulccsal

lehet ki/be kapcsolni, és csak a

kulccsal rendelkező illetékes

személy használhatja. A kaput

csak bekapcsolt állapotban

lehet vezérelni.

KÉTÁLLÁSÚ KAPCSOLÓ

Ez a kapcsoló a kapu két külön-

böző pozíciójú nyitását teszi

lehetővé. Például első gomb-

nyomásra a kapu csak ember-

magasságig nyílik ki, második

gombnyomásra pedig teljesen

felnyílik.

MEGHAJTÁS VÉSZNYITÓVAL

Szabvány szerint valamennyi

elektromos meghajtás rendel-

kezik mechanikus működtetési

lehetőséggel is. Például áram-

kimaradás vagy vészhelyzet

esetén egy kioldó zsinórral

leválaszthatjuk a kaput a motor-

tengelyről, majd ezt követően

egy lánc segítségével a már

könnyen ki tudjuk nyitni.

MEGHAJTÁS GYORSKIOLDÓVAL

Kapható gyorskioldóval felszerelt

meghajtás is. Ennél a kivitelnél a

kioldózsinórral leválasztjuk a

kaput a motortengelyről, így az

vészhelyzet vagy meghibásodás

esetén könnyebben és gyorsabban

nyitható kézzel. Természetesen a

gyorskioldóval ellátott szekcionált

kapuk rugótörés-védelemmel is

rendelkeznek.

VEZÉRLŐ KÖZPONT

Számos vezérlőegységet

kínálunk, melyek igény

szerint felszerelhetők akár

a fal belső, vagy külső
oldalára, oszlopra, illetve

bárhova, ahova más

biztonsági berendezések,

kapcsolók, távvezérlők és

figyelmeztető fények

kerülnek.
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VÉSZLEÁLLÍTÓ KAPCSOLÓ

Amennyiben a helyi előírások vagy a

nemzetközi jogszabályok kötelezővé teszik

az elektromosan vezérelt szekcionált kapuk

gyorsleállítóval történő azonnali megál-

lítását, lehetővé tesszük a vezérlőelem

vészleállító kapcsolóval történő kiegészítését.

VL MEGHAJTÁS

Rugómentes rendszer elektromos meghajtással,

tetemes energiamegtakarítással.

A rendszer nagyon gyors nyitást/zárást tesz

lehetővé, így kiváltja a gyorskapu alkalmazását.

Különösen ajánlott:

– nagy forgalmú kapuknál

– nagyobb méretű kapuknál

VEZETÉK NÉLKÜLI JELÁTVITEL

A biztonsági elemeket a vezérlőegységgel általában

spirálvezeték köti össze, ez azonban útban lehet vagy

megsérülhet. Ezért ezeket a kapukat elemmel működő
WSD modullal látjuk el, amely rádiójelek segítségével

kommunikál a vezérlőegységgel.



SínrendszerekEXTRA VEZÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK

KULCSOS KAPCSOLÓ

A kapu vezérelhető önálló kulcsos 

kapcsoló segítségével is. 

Két modell áll rendelkezésre: 

- falba épített – új építésű
házaknál javasolt

- falra szerelhető – melynek a 

felszerelése nem jár a fal 

megbontásával.

NYOMÓGOMBOS KAPCSOLÓ

Annak érdekében, hogy a kapu

bármikor éjjel-nappal nyitható

legyen rendelhető kódos belép-

tető billentyűzet is. Különösen

ajánlott nagy forgalmú kapuknál.

Ebben az esetben a megadott

kód segítségével lehet a kaput

működtetni.

KÜLSŐ HÁRMAS KAPCSOLÓ

Mindkét oldalról vezérelt kapuk

esetén ajánlott (pl. megfigyelt

területek, távolabbi helyről

történő irányítás esetén, úm.

porta, stb.). Ugyanolyan nyomó-

gombokkal rendelkezik, mint a

standard vezérlőegység.

TÁVIRÁNYÍTÁSÚ VEZÉRLÉS

A vevőegység alapban beépítésre

kerül az ajtó vezérlőegységébe.

Így a kapurendszer könnyen

átalakítható távirányítóval

vezérelt rendszerré. Az 1, 2 és 4

csatornás távirányítók akár négy

különböző kapu működtetésére is

alkalmasak.

FORGALOMIRÁNYÍTÓ ÉS 
FIGYELMEZTETŐ LÁMPÁK

Sérülések és káresemények meg-

előzése érdekében a kapu mindkét

oldalára forgalomirányító és figyel-

meztető lámpát lehet felszerelni.

A villogó fény veszélyre figyelmeztet

és a kapu nyitásakor kapcsol be.

A közlekedési lámpa a forgalmat

irányítja.

ZSINÓROS HÚZÓKAPCSOLÓ

A zsinóros húzókapcsoló segít-

ségével a kapu anélkül nyitható,

hogy le kellene szállni a

targoncáról. Ideális azokon a

helyeken, ahol nem rendelkezik

mindenki távirányítóval.

A zsinóros húzókapcsolót

rendszerint néhány méterrel a

kapu elé vagy mögé, konzolokra

szerelik.


