
ATS

UNIVERZÁLIS 
TELESZKÓPOS 
MOTOR 
SZÁRNYAS-
KAPUKHOZ



Az ATS
jellemzői

Az ATS olyan, szárnyaskapukhoz való 
automatizálási rendszer, amely bármilyen 
környezetben, akár nagyon mély elhelyezésű 
oszlopokra is telepíthető. 

• UNIVERZÁLIS MEGOLDÁS 
akár 200 mm C max. értékű oszlopokra való 
telepítéshez.

• ROBOSZTUS TELESZKÓPOS MOTOR 
hosszú élettartamra tervezve, alumíniumból és 
acélból.

• SOKOLDALÚ ÉS MEGBÍZHATÓ 
230 V és 24 V DC változatokban.

• 2 MODELL  
max. 3 méteres és max. 5 méteres 
szárnyakhoz

• TÖKÉLETES VEZÉRLÉS 
a lassítási és akadályérzékelési mozgásoknál a 
forgásérzékelőnek köszönhetően.

• HALK ÉS GÖRDÜLÉKENY MŰKÖDÉS 
a kúpfogaskerekes motornak köszönhetően.

• MODERN KIALAKÍTÁS 
és kúpos forma az axiális hajtómotornak 
köszönhetően.



C MAX.
AKÁR 200 mm  
Az ATS univerzális megoldás, ideális
lakóépületekhez és ipari 
környezetekben. 

Rendkívül sokoldalú automatizálási 
rendszer, amely a teleszkópos 
hosszabbításnak köszönhetően 
tökéletesen alkalmazkodik a
különféle „mélységű” oszlopokhoz. 
 

OSZLOPKAPU

C max.

ACÉL ÉS ALUMÍNIUM A STABILITÁS ÉS 
MEGBÍZHATÓSÁG ÉRDEKÉBEN 

Ezzel a szárnyaskapu-automatizálási rendszerrel a CAME egy olyan minőségi 
terméket kínál, amelynek elektronikai és mechanikai teljesítménye is kiemelkedő. 

A teleszkópos acélkart alumínium burkolat védi, amely szilárd és az időjárási 
hatásokkal szemben ellenálló szerkezetet biztosít.
Az egyszerű és gyors karbantartás érdekében a felső és alsó fémburkolat könnyen 
felnyitható.

TECHNOLÓGIA
ÉS FORMATERV 
Az ATS a kiváló teljesítmény és a kifinomult formavilág ötvözetét kínálja. A tengelyirányú erőátvitelnek 
köszönhetően a motortest nem nyúlik ki a keretből, így karcsú és elegáns formát tesz lehetővé.
Ezenkívül a kúpfogaskerekes rendszer egyenletes és halk mozgást biztosít.



AKKUMULÁTOROS
SZÜKSÉGÜZEM 

A nagy teljesítményű lítium akkumulátorokkal 
működő speciális rendszer áramkimaradás 
esetén is lehetővé teszi az ATS működését. 

Ez a szükségüzemi rendszer azonnal működésbe 
lép, ha áramszünetet észlel, normál üzem 
közben pedig feltöltődik, hogy mindig maximális 
üzemképességet biztosítson.

24 VOLT DC
HAJTÓMOTOR

ELEKTRONIKUS
VÉGÁLLÁSKAPCSOLÓK

A kaput nagy pontosságú elektronikus 
végálláskapcsolók szabályozzák. Ezért az ATS 
intenzív működést tesz lehetővé a motor túlerőltetése 
nélkül, hiszen a mozgások amplitúdóját nem 
mechanikus elemek kezelik.

A mikrokapcsolók bármikor nagyon gyorsan 
beállíthatók, akár a szerelést követő későbbi 
időpontban is anélkül, hogy ehhez fel kellene nyitni a 
motort. Egyszerűen csavarozza le a teleszkópos kar 
végén található fedelet, és állítsa be a nyitási és zárási 
végálláskapcsolókhoz tartozó két csavart.

PRECÍZ 
ÉS HATÉKONY 
 
A 24 V-os rendszer úgy van kialakítva, hogy 
intenzív használat mellett, gyakori nyitás és zárás 
esetén is nagy teljesítményt biztosítson.
Ezért ideális megoldás nemcsak lakossági 
környezetben, hanem professzionális és ipari 
rendszerekben is.  
 
Az elektronikus forgásérzékelő precízen és 
hatékonyan vezérli a kapu mozgását, és a 
végálláskapcsolók közelében nyitáskor és 
záráskor is csökkenti a kapu sebességét.



EGYRE 
MAGASABB FOKÚ 
AUTOMATIZÁLÁS

AZONNALI KÉZI
KIOLDÁS

Szükség esetén a motor kireteszelhető a kapuszárny
kézi nyitásához vagy zárásához. 

Az ATS kireteszeléséhez elég egyetlen mozdulat. 
A működtető tüskét egy zárófedél védi, amely 
egyszerűen ujjal nyitható.  

A jobb ergonómia érdekében az új, háromszárnyú 
kulcs is teljesen új kialakítású.

A ZL65 panel számos kiegészítő funkciót támogat, 
amelyek közvetlenül a panelhez csatlakoztatható 
kiegészítő modulként érhetők el. A rendelkezésre 
álló funkciók a használatban lévő paneltől
függően eltérőek lehetnek.

EN SZERINT TESZTELT
Az automatikát az ütőerőre vonatkozó 
EURÓPAI előírások szerint tesztelték.

RIO 2.0 RENDSZER
az összes vezérlő és biztonsági 
berendezés vezeték nélküli kapcsolaton 
keresztül telepíthető kábelek nélkül.

CONNECT TECHNOLÓGIÁVAL 
FEJLESZTVE digitális távvezérléshez 
átjárón keresztül vagy helyben CAME KEY 
segítségével.

SM
ENERGIAMEGTAKARÍTÁSI MODUL
mely alacsony energiafelvételt biztosít 
készenléti állapotban.

ENERGIAMEGTAKARÍTÁSI MODUL
mely alacsony energiafelvételt biztosít készenléti 
állapotban. 

TRANSZPONDERES ÉS BILLENTYŰZETES 
SZELEKTOROK melyek közvetlenül a panelhez 
csatlakoznak az R800/R700 tartozékoknak 
köszönhetően.



A CAME CONNECT technológiával vezérelt automatizálási rendszerek javítják az életminőséget. Az internethez 
kapcsolódó automatizálás hozzáadott értéket képvisel a felhasználó számára, és új távlatokat nyit meg a 
szerelést végzők számára.

A CAME úgy döntött, hogy maga fejleszti ki az adatáramlás kezelését és védelmét szolgáló technológiákat. Így az 
információk nem kerülnek külső ügynökségek kezébe, és egyetlen szerver sem működik a világ különböző távoli 
pontjain. A rendszer lelke egy innovatív technológia, amely biztonságot és megbízhatóságot garantál. 
A CAME jelentős összeget fektetett kutatási-fejlesztési tevékenységekbe, hogy megkönnyítse a szerelők dolgát, 
javítsa a felhasználói élményt és új digitális szolgáltatásokat nyújtson ügyfeleinek.

MIT KÍNÁL 
A CONNECT?

Csatlakozás  
az internethez  

CAME átjárók segítségével

Konfigurálás 
és beállítás KEY CAME 

rendszerrel ellátott 
okostelefonról

Kompatibilitás 
az új, gyors csatlakozású 

átjárókkal

Felhasználó által történő  

távvezérlés 
alkalmazások segítségével

A Connect a szerelő és az 
adminisztrátor szolgálatában 

A csatlakoztatott automatizálási rendszerek távolról 
vezérelhetők PC-ről vagy okostelefonról.
A CONNECT platform lehetővé teszi a távirányítók 
automatikus programozását, az ügyfelek és telepített 
rendszerek kezelését, az eszközök állapotának 
felügyeletét és az ütemezett karbantartást.
A CONNECT segítségével a szerelő a hét minden napján 
24 órás, teljes körű szolgáltatást tud nyújtani, és ügyfele 
megbízható partnerévé válhat.

A Connect a  
VÉGFELHASZNÁLÓ szolgálatában

Az Android vagy iOS okostelefonokra telepíthető 
ingyenes alkalmazásokkal a felhasználó távolról 
irányíthatja az eszközöket.

SZERELŐ 
Konfiguráció
Hozzáférés
Felügyelet

Karbantartás

ADMINISZTRÁTOR
Felhasználók kezelése 

Felügyelet
Karbantartási 

igények

VÉGFELHASZNÁLÓ
HozzáférésAlkalmazás

CONNECT

CONNECT

Alkalmazások okostelefonra
Connect SetUp

Alkalmazások okostelefonra
CAME automatizálás

PC PLATFORM
came.com/connect



CAME
KEY

A többi CAME automatizálási megoldáshoz 
hasonlóan az ATS is intelligens gyártási modellünk 
eredménye, amely az egyes fázisok digitalizálását 
és a termékek 100%-án elvégeztt teljes 
tesztsorozatokat foglalja magába. 

• Motortesztelés 

• RPE elektromos biztonság és földelés 

• Hajtómotor-engedélyezési vizsgálatok 

• Működési vizsgálat teljes terhelés mellett 60 
másodpercig az összes funkcionális paraméter 
200 ezredmásodpercenkénti elemzésével

AZ ÖN ÚJ MUNKAESZKÖZE 

A CAME KEY megkönnyíti és gyorsabbá teszi a telepítés, a 
programozás és a felügyelet valamennyi lépését.
A CAME KEY és az okostelefonok közötti WiFi kommunikáció révén az 
eszköz kapcsolatot teremt a vezérlőpult és a CAME SetUp alkalmazás 
között. 

• Vezérlőpult firmware-ének frissítése új szolgáltatások használatához.
• Az összes automatizálási paraméter kezelése, amelyek típus szerint 

vannak rendezve.
• Manőverek számának ellenőrzése az ütemezett karbantartás 

érdekében.
• Rádiófrekvenciás vezérlés másolása QR-kóddal.

A SETUP App alkalmazás  
elérhető:

DISPONIBILE SUDISPONIBILE SU

App Store

A CAME 
SZÁMÁRA  
A MINŐSÉG A LEGFONTOSABB  
RENDEZŐELV.

További információk a QUALITY INSIDE 
weboldalon www.came.com/qi

ÜZEMELTETÉS

EGYENKÉNTI TESZTELÉS

GYÁRTÁS

TERVEZÉS

AZ ÖN ÚJ 
MUNKAESZKÖZE



CAME S.p.A.
Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - OLASZORSZÁG
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A Came fenntartja a jogot arra, hogy bármikor módosítsa a jelen dokumentumot. A dokumentum sokszorosítása még részlegesen is tilos.

Szerelési méret (mm)
MODELLEK 801MP-0050 · 801MP-0070 801MP-0060 · 801MP-0080

KAPUSZÁRNY NYÍLÁSA (°) A B C max. A B C max.

90 130 120 50 200 200 150

90 150 230 150 200 270 200

90 120 270 200 - - -

120 180 130 50 200 140 70

Használati határértékek
MODELLEK 801MP-0050 · 801MP-0070

Ajtószárny maximális hosszúsága (m) 3 2,5 2

Szárny max. tömege (kg) 400 600 800

Szárny max. nyílása (°) 120 120 120

MODELLEK 801MP-0060 · 801MP-0080

Ajtószárny maximális hosszúsága (m) 5 4 3 2,5 2

Szárny max. tömege (kg) 400 500 600 800 1000

Szárny max. nyílása (°) 120 120 120 120 120

2,5 m-nél hosszabb szárnyak esetén mindig ajánlott elektromos zárat beszerelni a kapu hatékony bezárásának biztosítása érdekében.
Ennek beszerelése nem megfordítható hajtómotorok esetén kötelező.

Műszaki jellemzők
MODELLEK 801MP-0050 801MP-0060 801MP-0070 801MP-0080

Védettségi fokozat (IP) 54 54 54 54

Tápellátás (V - 50/60 Hz) 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC

Motor tápellátása (V) 230 AC 230 AC 24 DC 24 DC

Ciklus/óra 20 20 FOLYAMATOS ÜZEM FOLYAMATOS ÜZEM

Áramfelvétel (A) 1 1 max. 8 max. 8

Teljesítmény (W) 250 250 80 80

Nyitási idő 90°-os nyitás esetén (s) 20 20 15–30 15–30

Nyomóerő (N) 400–3000 400–3000 400–3000 400–3000

Üzemi hőmérséklet (°C) -20 – +55 -20 – +55 -20 – +55 -20 – +55

 230 V AC  24 V DC

* A 801MP-0050 · 801MP-0070  modellek méretei

Cégünk piacvezető multinacionális szállító az automatikus 
lakossági, nyilvános és városi környezetekbe telepített, 
integrált high-tech megoldások terén, melyek intelligens 
terekkel biztosítják az emberek jólétét.

 → KAPUAUTOMATIZÁLÁS

 → VIDEÓS BELÉPTETŐ RENDSZEREKBŐL 
ÁLLÓ CSOMAG

 → BETÖRÉSVÉDELMI RENDSZEREK

 → OTTHONI AUTOMATIZÁLÁS

 → HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS

 → REDŐNYÖK ÉS ÁRNYÉKOLÓK 
AUTOMATIZÁLÁSA  

 → GARÁZS- ÉS IPARI AJTÓK

 → AUTOMATIKUS AJTÓK 

 → FORGÓVILLÁS KAPUK ÉS BELÉPTETŐ 
RENDSZEREK

 → OSZLOPOK ÉS KÜLSŐ TERÜLETVÉDELEM

 → PARKOLÓRENDSZEREK ÉS KÖZÚTI 
SOROMPÓK


