Accesorii specifice

Gama produselor

Pentru un sistem de usi automate este necesara integrarea accesoriilor
care sunt indispensabile pentru functiunile de comanda si siguranta.

Operator pentru porti batante
PB1100
PB2100
PF2100

In acest scop Came ofera o gama de accesorii specifice pentru orice fel de
aplicatie, chiar si pentru cazuri speciale.

Sistem automat complet pentru o singura canata.
Sisten automat complet pentru doua canate.
Profil pentru canate si profile pentru PB2100.

Operator pentru
usi batante cu
canata de pana
la 250 Kg

Accesorii
PB1001
PB1002

Brat transmisie drept pentru deschidere “tragere”
Brat transmisie articulat pentru deschidere “impingere”

Accesorii pentru completarea sistemului automat

Radar de comanda, selector de functiuni, baterii de urgenta, placi de pardoseala
sensibile si selectoare digitale pe baza de cod numeric, sunt cateva exemple
pentru un sistem complet, functional si de origine Came.

MA7041
MA7034

Selector de functiuni
Extensie pentru bateriile de urgenta de 12V – 0.6 Ah.

Fabricat in Italia

Date tehnice

Accesorii de comanda

Dispozitive de siguranta
Pentru managementul de calitate
Came Cancelli Automatici
este certificat ISO 9001:2000

>Selector de functiuni
Acesta este un element de comanda fundamental pentru usi

Pentru managementul mediului
este certificat ISO 14001
Produsele Came sunt proiectate si

cu ajutorul caruia se poate selecta modul de functionare
pentru controlul miscarii canatelor. Se aplica pe prag sau

fabricate in totalitate in Italia

sau oriunde in alta parte in functie de nevoile specificate.

Tipul

PB1100

PB2100

Tensiune alimentare panou de comanda (V)

230 A.C. 50-60 Hz

230 A.C. 50-60 Hz

Tensiune alimentare motor (V)

24 D.C.

24 D.C.

Curent absorbit (A)

0,6

1,2

Puterea maxima (W)

138

276

Puterea maxima accesorii (W)

30

60

2÷5

2÷5

Regim functionare (%)

Uz intensiv

Uz intensiv

Cuplu maxim

40

40

-20 ÷ +55

-20 ÷ +55

Viteza manevrabilitate 90°

(cm/s)

Nm)

Temperatura mediului (°C)

24V D.C .

> Micro fotocelule
>Senzor de atingere volumetric

Acestea sunt elemente de siguranta primare

Aceste este un accesoriu de comanda manuala care permite deschiderea

pentru folosinta in siguranta, Sunt

usilor fara a fi nevoie de contact fizic prin apasare in acelasi timp,se evita

miniaturizate si pot fi plasate in

orice deschidere nedorita.

profilul subtire de aluminiu al tamplariei

Potrivit in special spitalelor, in salile de operatie sau oriunde igiena este

usilor.

necesara.

Limite de folosinta
Tipul

Greutatea maxima a canatei (Kg)

Fly PB1100 1 canata

250

Fly PB2100 2 canate

250 +

Lungimea maxima a canatei (mm)

800

250

200

150

200 + 200

150 + 150

1000

1200

> Placi sensibile de pardoseala
Aceste elemente au fost proiectate pentru comanda locala la nivel de

Dimensiuni

pardoseala acoperite de covor. Special construite pentru reducerea
spatiului acupat.

Lungimea minima 1300 mm cu PB1001 Levier “tragere”

>Radar cu infrarosu ajustabil

114

Acestea se aplica pentru majoritatea sistemelor automate necesare
controlului de trafic al pasajelor din zonele rezidentiale sau comerciale.
> Extensia pentru bateriile de urgenta

Acestea sunt specifice detectarii obiectelor sau persoanelor (ex.caruciore

),

Sunt preferate in supermarket-uri si mall-uri.
Prezinta 4 tipuri de modele diferind prin bataie,directie si inaltimea la cere se aplica.

100

Aceasta asigura functionarea sistemului

280

chiar si in timpul unei intreruperi de

400

Lungimea maxima a profilului

energie electrice.Poate fi configurata in
diferite moduri de operativitate.

580

155

114

> Radar de siguranta cu infrarosu
Acest dispozitiv dispunde de functiuni specifice pentru siguranta

Fly

169

> Radar Volumetric cu microunde

169

Lungimea minima 11600 mm cu PB1002 levier “impingere”

zonelor adiacente usilor aflate in miscare. Se prefera atunci cand se cere
un nivel de siguranta foarte ridicat cum ar fi pentru spitale sau scoli.
100

280

71

Operator pentru usi batante
care intampina orice nevoie
de automatizare.

> Selectoare numerice
> Cititoare

De fapt, pot fi folosite numai de catre acei utilizatori care dispun,
de un cod numeric personal, o cartela de acces sau cheie.

> Notati !

Came Romania s.r.l.
B-dul Mihai Eminescu Nr.2
Bl.R2, Sc.A, Ap.3, Buftea Ilfov

Sistemele aurtomate FLY pot adopta un electrolacat de 12V – 15W
maxim.

www.came.com.ro
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Accesorii proiectate specific pentru comanda de siguranta.

Un produs revolutionar special
construit pentru a manevra orice
tip de usa,sigur si de incredere,
pentru o manevrabilitate cat se
poate de simpla.

Usi batante
Automate

Usile batante moderne sunt acum mult mai potrivite pentru automatizare datorita
operatorului Fly, fiind extrem de adaptabil si usor de instalat.De fapt orice tip de usa
indiferent de regimul de functionare normal sau intensiv poate fi usor de manevrat
cu Fly, cu una sau doua canate.

Un produs simplu si adaptabil pentru
toate contextele aplicative.

Dimensionarea

O usa automata sporeste valoarea unei constructii indiferent de tipul ei: rezidentiala, comerciala
sau pentru birouri.
Functional si chipes in acelasi timp sistemele automate fac viata mai usoara.Inca din faza de
proiectare se tine cont de diferitele posibilitati de integrare si solutionare pentru a se obtine
maxima performanta si adaptabilitate a sistemului.
Sistemele automate Came cu designul lor evoluatt, nu mai sunt o incomoditate pentru
constructiile moderne din ziua de azi, ci mai de graba un serviciu necesar.

Operatia de dimensionare a unei canate dotate cu Fly este una simpla.
Tot ce ai nevoie este greutatea si latimea canatei ce trebuie automatizata
si verificat daca sunt compatibile cu limitele de folosinta.Ca masura de
siguranta se verifica eficienta partii mecanice a usii, in mod special a unei
usi deja existenta.
In final este important de verificat daca exista spatiu necesar pentru montarea
operatorului deasupra usii si daca deschiderea usilor se face prin tragere
sau prin impingere pentru a se putea adopta tipul de levier potrivit pentru
miscarea respectiva.

Deschidere la tragere

Pentru orice tip de usa
Profile personalizate si personalizabile
Traversa de fixare si capacul sunt fabricate
aliaj de aluminiu natural anodizat 6060, dar
pot fi aplicate si alte tipuri de vopsele de diferite
culori, in functie de cerinte.

Zone publice Cum sunt statiile
de tren, aeroporturile, spitalele sau
birourile publice
Detectarea obstacolelor
Microprocesorul integrat este capabil sa
detecteze orice prezenta a unui obstacol
pe calea de traversare a pasajului.
Procesul de activare al modului de miscare al canatelor cu viteza incetinita, trece inapoi
automat la modul normal de miscare dupa

Sistemul de automatizare Fly: Este conceput special pentru actionarea
usilor de orice tip cu greutate de pana la 250Kg
Nu este necesara o constructie speciala a usii pentru a putea fixa
operatorul Fly.Tot ce trebuie facut este fixarea operatorului deasupra
canatei si conectarea modului de miscare ales al usii.In cazul versiunii cu
doua canate,Fly poate fi particularizat dupa dorintele beneficiarului pentru
a obtine o estetica potrivita pentru intregul ansamblu.Fly necesita putin timp
de instalare si putine interventii de intretinere.
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Deschidere la impingere
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Datorita traversei de sustinere a operatorului, instalatia devine simplu de
de pozitionat avand pozitii exacte de fixare a cablurilor electrice de
comanda si de alimentare.Odata ce traversa va fi fixata, tot ce mai ramane
de facut este setarea sistemului de automatizare.
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ce obstacolul va fi indepartat.
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O inima “inteligenta”
Microprodesorul priectat inteligibil permite
operatorului sa-si regleze singur functiile de
comanda si control in functie de situatiile
imprevizibile aparute pe culoarul pasajului
permitand o traversare in conditii de siguranta.

?

A = 100 mm
? = min 15°
max 120°

iNSTALATIA STANDARD
Operator Fly
dublu

Control acces
Operatorul Fly pentru usi batante este un agrement complementar natural
pentru sistemul de control acces.
Doar automatizand toate usile din zona de control, se poate monitoriza
constant accesul persoanelor. Se poate face acest lucru indiferent de
serviciul oferit: simplu acces sau operare in zone controlate.
Acesta este un sistem complet, proiectat in detaliu pentru maxima fiabilitate
si performanta a traditiei Came.

B

Zone comerciale: precum magazinele
shop-urile sau farmaciile.

Radar de siguranta

A
D

Radar de siguranta

ß
Selector de functiuni

Senzor volumetric

Zonele private
cum sunt restaurantele, centrele sportive,
centrele de afaceri sau zone rezidentiale.

Miscarea usilor
Acest operator este specific oricarui tip de
aplicatie: tragere sau impingere.Depinde pe ce
parte este montat operatorul tinand cont de
modelul usilor.

Panou tastatura

Micro-photocells

Nu are limite
Sistemul de automatizare Fly inainte de
seria Corsa si Rodeo pentru usi glisante,
dispune de un design care poate rezolva
problema de spatiu si nu are limite arhitecturale.
-

