
BXV

nagy 
teljesítményszint 
lakossági 
környezetekben. 



A BXV
FŐBB JELLEMZŐI

• NAGY IGÉNYBEVÉTELRE tesztelt berendezések 
akár 1000 kg tömegű és 20 m hosszú toló kapuk 
működtetésére. 
  

• NÉGY MOTOR, amelyek  
gyors változatban is elérhetők. 
   

• DC RENDSZER (24 V) forgásérzékelővel, mely 
tökéletes lassításkezelést és kiváló teljesítményt 
biztosít. 
 

• SZÍNKÓDOS CSATLAKOZÓK  
a gyorsabb csatlakoztatás és diagnózis érdekében. 
   

• A MULTIFUNKCIÓS KIJELZŐ  
egyszerű beállítást és karbantartást tesz lehetővé. 

• ÚJ KÉZI KIOLDÓRENDSZER  
kulcsnyílással.

A BXV a lakossági kapuk 
leghatékonyabb működtetője, amely 
a nagyméretű társasházak és kisebb 
lakossági környezetek igényeihez van 
kialakítva.



EGYÉB JELLEMZŐK 
 

• UGRÓKÓD ÉS KETTŐS RÁDIÓS DEKÓDOLÁS 
AKÁR 250 FELHASZNÁLÓHOZ.

• MEMÓRIAMODUL a konfigurációs adatok és a 
távirányítók mentéséhez.

• CAME CONNECT NYÍLÁSSAL  
távirányítókhoz.

• Kompatibilis a CAME KEY rendszerrel a   
gyors programozás érdekében.

• MÁGNESES VÉGÁLLÁSKAPCSOLÓK és fűtés  
a szélsőséges időjárási körülményekhez.

A külön erre a célra 
tervezett burkolat 
magasabb fokú védelmet 
biztosít a vezérlőpultnak 
a programozási fázis 
lelassítása nélkül.

A rendkívül rövid várakozási időt biztosító 
BXV gyors változat kiváló megoldás 
olyan rendszerekben, amelyek gyors 
nyitási és zárási manővereket igényelnek. 

Segítségével a kapu kétszer olyan 
gyorsan nyitható és zárható, mint 
a normál motorokkal, így minden 
környezetben garantált a gyors átjutás, 
a magas szintű biztonság és a maximális 
kényelem.

GYORS VÁLTOZAT: AKÁR 22 m/min

GYORS VÁLTOZAT: 
KÉTSZER OLYAN GYORS, 
MINT A NORMÁL MOTOROK



A tetszetős külső, 
a masszív kialakítás  
és a hosszú élettartam 
révén a BKV tökéletes 
megoldás minden 
lakossági környezetben.



ÚJ FORMA ÉS 
NAGYOBB HATÉKONYSÁG

RIO RENDSZER 
a CAME vezeték nélküli megoldása 
az összes vezérlő és biztonsági 
berendezés rádiócsatlakozással történő 
beszereléséhez, kábelek nélkül.

TRANSZPONDEROLVASÓ-  
ÉS BILLENTYŰZET
közvetlenül csatlakozik a vezérlőpult 
R800/R700 nyílásához

ENERGIAMEGTAKARÍTÁSI MODUL
az alacsony fogyasztáshoz készenléti 
módban.

RSE MODUL 
páros rendszerhez, segítségével a 
két működtetős kapuk egyszerűen 
telepíthetők és konfigurálhatók „master / 
slave” rendszerben.

BIZTONSÁGI AKKUMULÁTOR-
RENDSZER
a hibátlan működés érdekében, 
még áramszünet esetén is.

NYITÁSI IRÁNY BEÁLLÍTÁSA
gyors funkcióként a kijelzőn, a motor 
bekötésének módosítása nélkül.

A könnyebb hozzáférés és a 
tartozékokhoz rendelkezésre álló 
nagyobb hely érdekében a ZN7 
vezérlőpult vízszintesen helyezkedik el.



CAME
KEY

Csatlakoztassa a CAME KEY eszközt a vezérlőpulthoz, 
és töltse le az ingyenes CAME SETUP alkalmazást.
A CAME KEY okostelefonhoz vagy tablethez 
csatlakoztatva lehetővé teszi a következőket:

• Gyors konfigurálás és automatizálás.
• Firmware frissítések.
• Távirányítók kezelése.
• Konfiguráció helyi és felhőbe történő biztonsági  

mentése és sok minden más!

AZ ÖN ÚJ 
MUNKAESZKÖZE

DISPONIBILE SU

App Store

DISPONIBILE SU

Megérkezett a munkaeszközök következő generációja.
Nincs szükség többé arra, hogy az automatizálási 
rendszer vezérlőpultjának beállításakor órákon át 
térdepeljen a zuhogó esőben.

A CAME KEY egy helyi Wi-Fi felület, amely közvetlenül 
kommunikál a vezérlőpulttal, így Ön okostelefonról 
vagy tabletről végezheti el a beállítást, és ehhez még 
internetkapcsolatra sincs szüksége.

A SETUP 
alkalmazás  
elérhető:



A CAME CONNECT egy felhőalapú 
rendszer, amellyel távolról kezelheti 
automatizálási rendszerét mobil
eszközről vagy PC-ről 
internetkapcsolaton keresztül.

Egy, a rendszerre helyileg telepített 
„átjáró” segítségével az automatizálási 
rendszer a CAME hitelesített világszintű 
hálózathoz csatlakozik, amely egy 
külön erre a célra kialakított felhasználói 
felületen keresztül érhető el.

A kaputelefontól a hőmérséklet-
szabályozásig és az intelligens otthoni 
rendszerekig, a kapuautomatizálástól a 
sorompókig és a parkolórendszerekig 
minden eszköz kapcsolódik egymáshoz, 
és ugyanazon az eszközön lesz elérhető 
a teljes diagnosztika és hibafelügyelet 
érdekében.

A CAME CONNECT rendszernek
köszönhetően vállalkozása tovább 
bővülhet, hiszen hatékony és 
állandó karbantartási szolgáltatást, 
telefonos műszaki segítségnyújtást 
és meghibásodás esetén gyors 
beavatkozást biztosíthat ügyfeleinek.

A webhelyhez csatlakozva és 
„professzionális felhasználóként” 
bejelentkezve a szerelő számos innovatív 
szolgáltatáshoz fér hozzá:

• Összes ügyfélrendszer megjelenítése 
térképen állapotjelzőkkel (megfelelő 
működés / észlelt meghibásodások)

• Az ügyfeleknél csatlakoztatott összes 
eszköz felügyelete állapotjelzőkkel.

• Az összes eszköz konfigurálása és 
vezérlése.

• Forgatókönyvek és ütemezési 
műveletek kezelése.

• Naplóelőzmények és állapot 
ellenőrzése.

• Az egyes eszközök ütemezett 
karbantartásának kezelése.

„Privát felhasználóként” bejelentkezve, a 
CAME CONNECT tökéletes megoldás az
olyan végfelhasználó számára is, akinek 
a ház összes rendszerét távolról kell 
kezelnie, pl. az automatizálásba való 
beavatkozással, a biztonsági rendszer 
képeinek figyelésével, riasztások 
fogadásával vagy a segítségkérések
szerelőhöz való továbbításával.

CAME CONNECT 
ÉLJEN  
AZ ÚJ TECHNOLÓGIA
LEHETŐSÉGÉVEL, 
AMELY VÁLLALKOZÁSA 
JÖVŐJÉT JELENTI!



© CAME SPA - KADENGZE18 - 2019 - EN  
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Műszaki jellemzők
MODELLEK 801MS-0150 801MS-0180 801MS-0210 801MS-0230 801MS-0160 801MS-0190 801MS-0250

Védettségi fokozat (IP) 44 44 44 44 44 44 44

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

Motor tápellátása (V) 24 DC 24 DC 24 DC 24 DC 24 DC 24 DC 24 DC

Teljesítmény (W) 170 270 170 170 170 170 170

Manőverezési sebesség (m/min) 12 12 11 11 22 20 20

Terhelés/ciklus (%)
NAGY TERHELÉSŰ

ÜZEM

NAGY TERHELÉSŰ

ÜZEM

NAGY TERHELÉSŰ

ÜZEM

NAGY TERHELÉSŰ

ÜZEM

NAGY TERHELÉSŰ

ÜZEM

NAGY TERHELÉSŰ

ÜZEM

NAGY TERHELÉSŰ

ÜZEM

Nyomóerő (N) 350 600 800 1000 250 330 450

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

Üzemi határértékek
MODELLEK 801MS-0150 801MS-0180 801MS-0210 801MS-0230 801MS-0160 801MS-0190 801MS-0250

Szárny max. hosszúsága (m) 14 18 20 20 14 18 20

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

MODELLEK 801MS-0380 801MS-0390 801MS-0260 801MS-0270 801MS-0280 801MS-0290

Szárny max. hosszúsága (m) 18 20 14 18 20 20

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

MODELLEK 801MS-0380 801MS-0390 801MS-0260 801MS-0270 801MS-0280 801MS-0290

Védettségi fokozat (IP) 44 44 44 44 44 44

Tápellátás (V - 50/60 Hz) 230 AC 230 AC 110 AC 110 AC 110 AC 110 AC

Motor tápellátása (V) 24 DC 24 DC 24 DC 24 DC 24 DC 24 DC

Teljesítmény (W) 270 400 170 270 400 400

Manőverezési sebesség (m/min) 12 11 12 12 11 11

Terhelés/ciklus (%)
NAGY TERHELÉSŰ

ÜZEM

NAGY TERHELÉSŰ

ÜZEM

NAGY TERHELÉSŰ

ÜZEM

NAGY TERHELÉSŰ

ÜZEM

NAGY TERHELÉSŰ

ÜZEM

NAGY TERHELÉSŰ

ÜZEM

Nyomóerő (N) 600 1000 350 600 800 1000

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

 24 V DC

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

 → 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

A TELJES VÁLASZTÉK
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CAME S.p.A.
Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - OLASZORSZÁG


