Průvodce sortimentem
TECHNOCITY
Efektivní automatizace pro brány a vrata Vašeho domova

Příslušenství a doplňky
Bezpečí a komfort pro garážová vrata

TX4

PH1

PT50/PT100
Fotočlánky
Sloupky
s fotočlánky

Dálkové ovládání
433,92 MHz/plovoucí kód

FL1

R2

Výstražná lampa 12 V,
včetně antény

PR1
Záložní baterie pro
10 cyklů

Rádiový přijímač, dvoukanálový 433,92 MHz/
plovoucí kód

Křídlové brány
Síla a výkon pro křídlové brány

WG2

Pro privátní dvoukřídlovou
bránu, pro křídlo max. 2 m
šířky a do hmotnosti křídla
250 kg.

WG20/WG10*

Pro privátní dvoukřídlovou bránu, (*pro privátní jednokřídlovou bránu), pro křídlo max. 4,5
m šířky a do hmotnosti křídla
400 kg.
Sada WG2/WG20/WG10*
obsahuje:
2 elektromechanické pohony
*1elektromechanický pohon (WG10)
2 dálkové 4-kanálové ovladače TX4
(433,92 MHz)
1 pár bezpečnostních fotočlánků PH1
1 výstražnou lampu FL1 se zabudovanou
anténou
1 klíčový spínač KS1
1 řídící jednotku CL2/CL20/CL20
+ doplňky pro montáž

Křídlové brány
Ideální řešení pro dvoukřídlové brány s velkými pilíři.

WK2

Pro privátní dvoukřídlovou bránu, pro křídlo max. 1,8 m šířky
a 1,5 m výšky, do hmotnosti
křídla 200 kg.

WU2

Pro privátní dvoukřídlovou bránu, pro křídlo max. 1,8 m šířky a
1,5 m výšky, do hmotnosti křídla
200 kg.
Sada WK2/WU20
obsahuje:

2 elektromechanické pohony
2 dálkové 4-kanálové ovladače TX4
(433,92 MHz)
1 pár bezpečnostních fotočlánků PH1
1 výstražnou lampu FL1 se zabudovanou
anténou
1 klíčový spínač KS1
1 řídící jednotku CL2
+ doplňky pro montáž

Samonosné a posuvné brány
Kompaktní a elegantní řešení pro posuvné brány

SL1

Pro posuvné brány o váze max.
350 kg pro privátní použití.

SL10

Pro posuvné brány o váze max.
500 kg pro privátní použití.
Sada SL1/SL10
obsahuje:
1 elektromechanický pohon SL se zabudovanou řídící jednotkou
2 dálkové 4-kanálové ovladače TX4
(433,92 MHz)
1 pár bezpečnostních fotočlánků PH1
1 výstražnou lampu FL1 se zabudovanou
anténou
1 klíčový spínač KS1
+ doplňky pro montáž

Výklopná a sekční vrata
Bezpečí a komfort pro garážová vrata

GD1

GD10

Pro privátní garážová sekční
vrata a výklopná garážová
vrata s pružinou nebo protizávažím, do šířky vrat 3,5 m a výšky 2,4 m.

Pro privátní garážová sekční
vrata a výklopná garážová vrata
s pružinou nebo protizávažím,
do šířky vrat 5m a výšky 3,5 m.
Sada GD1/GD10
obsahuje:

GD1

GD10

1 stropní elektromechanický pohon GD
1 dálkový 4-kanálový ovladač TX4
pro pohon GD1
2 dálkové 4-kanálové ovladače TX4
pro pohon GD10
+ doplňky pro montáž

Příslušenství a doplňky
TECHNOCITY – jedinečný uživatelský komfort

DS1

Bezdrátová klávesnice, tříkanálová 433,92 MHz/plovoucí kód, podsvícená.

EL1

Elektronika pro elektrozámky, doporučeno pro křídlové
brány od šířky křídla 2 m.

RT3

Bezdrátové ovládání markýz
a rolet

TECHNOCITY. Na první pohled, na první kliknutí

V jednoduchosti je krása
Přehlednost a spolehlivost, rychlé
samoprogramování elektroniky
při počáteční aktivaci, jednoduché nastavení hlavních funkcí
pomocí dálkového ovladače.
Připojení bezpečnostních fotočlánků pouze dvěma dráty bez
starosti o polaritu.
Stiskněte tlačítko. Všechno ostatní již přenechejte automatice.
Rychlá a nenáročná instalace
Spolehlivým průvodcem při instalaci i obsluze Vám budou naše
extrémně podrobné pracovní
manuály.
Maximální bezpečnost
Zajištěna je nízkonapěťovým zapojením. Základní vybavení každého pohonu zahrnuje veškeré

komponenty potřebné ke spolehlivé automatické detekci překážek
ve dráze pohybu brány či vrat.

Kompaktní balení
V jediném boxu je obsaženo vše
potřebné pro snadnou a přitom
profesionální instalaci automatizovaného systému.
Styl a elegance.
Produkty moderních tvarů s charakteristickou a dobře fungující
konstrukcí. Modely sortimentu
TECHNOCITY jsou natolik výjimečné, že je vždy snadno rozpoznáte.
Na první pohled,
na první kliknutí…

Autorizovaný prodejce
produktů Technocity:

