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RUGALMAS,  
ÉS BÁRMILYEN  
MÉRETŰ  
PILLÉRHEZ
MEGFELELŐ.



FTl
főbb jellemzők

Az FTL automatizálási rendszer  
csuklós karral és 24 V-os motorral 
rendelkezik. Kicsi, közepes és nagy 
oszlopokkal rendelkező, lakossági 
felhasználású szárnyaskapukhoz 
alkalmas, a működtethető kapuszárnyak 
maximális hossza 2 m.

• Legfeljebb 2 m hosszú és legfeljebb 200 kg tömegű  
kapuk nyitására és zárására szolgál. 

• A forgásérzékelővel ellátott 24 V DC motor tökéletes 
lassításvezérlést és jobb teljesítményt biztosít. 
 
 

• Egyszerű kioldórendszer a kapu kézi nyitásához. 

• Beépített rádiós ugrókódos és kulcskódos (iker) 
dekódolás, akár 25 felhasználó kezelésének 
lehetőségével.



EGYSZERŰ ÉS 
BIZTONSÁGOS 
AUTOMATIZÁLÁS

KÖNNYŰ HOZZÁFÉRÉS A 
BEÁLLÍTÁSOKHOZ
A külön színkódos csatlakozókkal ellátott  
vezérlőpult vízszintesen és felül 
helyezkedik el, így jobb hozzáférést 
biztosít a vezetékekhez, 
és egyszerűbbé teszi a beállítást.

MŰKÖDÉSI TESZT
A ZL60 vezérlőpult minden egyes 
nyitási és zárási parancsnál ellenőrzi az 
összes biztonsági berendezés megfelelő 
működését. Meghibásodás esetén a 
maximális biztonság érdekében  
inaktiválja a parancsot.

BILLENTYŰS SZELEKTOR
mely közvetlenül a panelhez csatlakozik  
az R800 tartozékoknak köszönhetően.

ENERGIAMEGTAKARÍTÁSI MODUL
mely alacsony energiafelvételt biztosít  
készenléti állapotban.

SZÜKSÉGHELYZETI 
AKKUMULÁTOROK
a megfelelő működés érdekében, 
áramkimaradás esetén is.

ÖNDIAGNOSZTIKA
a biztonsági berendezéseknél.

A forgásérzékelővel felszerelt ZL60 panel  
egyszerűbbé teszi a lassítást és az 
akadályérzékelést. 

Az FTL minden kaputípust feldob.
A karszerkezet jól illeszkedik a 
kerethez, a motor szépen harmonizál 
a pillérrel, így esztétikai és szerelési 
megoldások széles skáláját teszik 
lehetővé.
 
KÉT VÁLTOZAT csuklós karokkal, az 
oszlop felülete és a kapu zsanérja 
közötti eltérő (15 cm és 25 cm közötti) 
távolságok áthidalására.

ELEGÁNS KÜLSŐ

Kétszárnyas kapuk esetén 
a master változat mellett 
(beépített elektromos 
panellel) a slave változat 
nem megfordítható 
működtetővel van ellátva.



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

A TELJES VÁLASZTÉK
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 → Kapuautomatizálás

 → Kaputelefon-rendszerek

 → 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
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Székhely és üzemeltetési központ
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Szerelési méret (mm)
MODELLEK 801MB-0080  801MB-0050

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

90 140 420 (490 a 801XC-0070 elemmel) Min. 150 310 (410 a 801XC-0070 elemmel) 150 (250 a 801XC-0070 elemmel)

90 160–180 380 (460 a 801XC-0070 elemmel) Min. 150 310 (410 a 801XC-0070 elemmel) 150 (250 a 801XC-0070 elemmel)

110 200–220 400 (470 a 801XC-0070 elemmel) Min. 150 310 (410 a 801XC-0070 elemmel) 150 (250 a 801XC-0070 elemmel)

Üzemi határértékek
MODELLEK 801MB-0080 801MB-0050

Ajtószárny maximális hosszúsága (m) 2 1,7 1 2 1,7 1,5 1

Szárny max. tömege (kg) 200 225 250 200 225 230 250

Műszaki jellemzők
MODELLEK 801MB-0080 801MB-0050

Védettségi fokozat (IP) 44 44

Tápellátás (V - 50/60 Hz) 230 AC -

Motor tápellátása (V) 24 DC 24 DC

Áramfelvétel (A) max. 4 max. 4

Teljesítmény (W) 140 140

Manőverezési sebesség (m/min) 20–30 20–30

Nyomóerő (N) 180 180

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

 24 V DC


