AXI
Nagy teljesítmény
és egyenletes
mozgás lakossági
környezetekben.

Az AXI a csúcstechnológia és a
páratlan elektronika ötvözetét kínálja.
Az egyenletes mozgás és a lineáris
lassítás révén ideális működtető minden
lakossági környezetben.

AZ AXI
FŐBB JELLEMZŐI
• Nem megfordítható hajtómotor akár 2,5 méteres és
300 kg-os SZÁRNYASKAPUKHOZ.
		
• Két változatban kapható, mindkettő
FORGÁSÉRZÉKELŐVEL rendelkezik a TÖKÉLETES
LASSÍTÁSKEZELÉS és a kiváló teljesítmény
érdekében.
			
• Beépített MECHANIKUS ÜTKÖZŐK a kapu
elmozdulásának vezérléséhez.

• KÉZI KIOLDÓ FÜL – HÁROMSZÁRNYÚ KULCCSAL.
					
• Egyenletes és egyenes vonalú mozgás
a KÚPFOGASKERÉKNEK köszönhetően.
• Vezérlőpanel SZÍNKÓDOS CSATLAKOZÓKKAL a
gyorsabb csatlakoztatás és diagnózis érdekében.

HALK ÉS
LINEÁRIS MOZGÁS

A kúpos nyomaték és az új, többféle
működési elvet ötvöző csiga
gördülékenyebb mozgást biztosít,
miközben fokozza az energiaszintet, és
csökkenti a zajszintet is a műveletek
során.

EGYÉB JELLEMZŐK

• UGRÓKÓD ÉS KETTŐS RÁDIÓS DEKÓDOLÁS
AKÁR 250 FELHASZNÁLÓHOZ.

• MEMÓRIAMODUL a konfigurációs adatok és a
távirányítók mentéséhez.

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

• ÖNDIAGNOSZTIZÁLÓ BIZTONSÁGI
BERENDEZÉSEK.

Az AXI esztétikusabbá teszi
bármely behajtási útvonal
megjelenését, és a legjobb
választás a technológia,
a formaterv és a biztonság
tekintetében.

A VEZÉRLŐEGYSÉG,
MELY MÁS, MINT
A TÖBBI

A ZL65 vezérlőpanelt teljesen átalakítottuk,
melynek eredményeként a tartozékok
gyorsabban csatlakoztathatók, és a
hibaelhárítás praktikusabban elvégezhető.

RIO 2.0 RENDSZER
a CAME vezeték nélküli megoldása
az összes vezérlő és biztonsági
berendezés rádiócsatlakozással történő
beszereléséhez, kábelek nélkül.

A CAME KEY RENDSZERHEZ
TERVEZVE speciális konfigurációhoz és
beállításokhoz okostelefonról vagy
tabletről.

TRANSZPONDEROLVASÓÉS BILLENTYŰZET
közvetlenül csatlakozik a vezérlőpult
R800/R700 nyílásához

ENERGIAMEGTAKARÍTÁSI MODUL
az alacsony fogyasztáshoz készenléti
módban.

A CAME CONNECT
TECHNOLÓGIÁHOZ TERVEZVE
távirányításhoz és speciális kezeléshez.

CAME
KEY
AZ ÖN ÚJ
MUNKAESZKÖZE
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
elérhető:

DISPONIBILE SU

DISPONIBILE SU

App Store

Csatlakoztassa a CAME KEY eszközt a vezérlőpulthoz,
és töltse le az ingyenes CAME SET UP alkalmazást.
A CAME KEY Wi-Fi-n keresztül 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!

CAME CONNECT

ÉLJEN
AZ ÚJ TECHNOLÓGIA
LEHETŐSÉGÉVEL,
AMELY VÁLLALKOZÁSA
JÖVŐJÉT JELENTI!
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 hőmérsékletszabályozásig 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.

A TELJES VÁLASZTÉK

B

C

A

750

Szerelési méretek (mm)
MODELLEK
SZÁRNY NYÍLÁSA (°)

801MP-0030 801MP-0040
A

B

90

130

110 ÷ 170

C max.
60

115

150

110 ÷ 160

50

Üzemi határértékek
MODELLEK

801MP-0030

801MP-0040

Szárny max. hosszúsága (m)

1,5

2

1,80

2,5

Szárny max. tömege (kg)

250

200

300

250

Szárny max. nyílása (°)

115

115

Műszaki jellemzők
MODELLEK
Védettségi fokozat (IP)

801MP-0030

801MP-0040

44

44

Motor tápellátása (V)

24 DC

24 DC

Áramfelvétel (A)

max. 5

max. 5

Teljesítmény (W)

120

120

Manőverezési idő 90°-nál (s)

15*

15*

Terhelés/ciklus (%)

50

50

Nyomóerő (N)

400 ÷ 2000

400 ÷ 2000

Üzemi hőmérséklet (°C)

-20 ÷ +55

-20 ÷ +55

* Ajánlott minimumérték maximális mozgási sebességgel és minimális lassítási sebességgel.
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Cégünk piacvezető multinacionális szállító az automatikus
lakossági, nyilvános és városi környezetekbe telepített, integrált
high-tech megoldások terén, melyek intelligens terekkel biztosítják
az emberek jólétét.
CAME S.p.A.
Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - OLASZORSZÁG

→ Kapuautomatizálás

→ Garázs- és ipari ajtók

→ Kaputelefon-rendszerek

→ Automatikus ajtók

→ Betörésvédelmi
rendszerek

→ Forgóvillás kapuk és
beléptető rendszerek

→ Otthoni automatizálás

→ Oszlopok és külső
területvédelem

→ Hőmérséklet-szabályozás
→ Redőnyök és árnyékolók
automatizálása		

→ Parkolórendszerek és
közúti sorompók

