
FOTO COD SCS COD BARE DESCRIERE
Pret de list

 (fara TVA)

MBA0088 3701085203757
Motorizare de 24V cu brate articulate pentru porti batante 6M/550kgs - HWay 2

Inclusiv 2 telecomenzi, 1 lampa cu lumină intermitentă cu antenă integrată și 1 set de 2 fotocelule
3.391,73 RON

MCO0093 3701085203764
Motorizare de 24V pentru poarta glisanta 6M/500kgs - HWay 3

Inclusiv 2 telecomenzi, 1 lampa cu lumină intermitentă si antenă integrată, 1 set de 2 fotocelule și 4M de cremaliera pentru poarta glisanta
2.452,86 RON

MVE0057 3701085200152
Motorizare 24V pentru poarta batanta 4M / 400kgs - OpenGate 1

Inclusiv 2 telecomenzi, 1 lampa cu lumină intermitentă cu antenă integrată și 1 set de 2 fotocelule
1.846,04 RON

MBA0055 3701085200169
Motorizare cu braț articulat de 24V pentru poarta batantă de 5M / 500kg - OpenGate 2

Inclusiv 2 telecomenzi, 1 lampa cu  lumină intermitentă cu antenă integrată și 1 set de 2 fotocelule
2.885,58 RON

MCO0063 3701085200176
Motorizare de 24V pentru poarta glisanta 5M / 500kgs - OpenGate 3

Inclusiv 2 telecomenzi, 1 lampa cu lumină intermitentă si antenă integrată, 1 set de 2 fotocelule și 4M de cremaliera pentru poarta glisanta
2.044,53 RON

MVE0038 3760074136520
Motoreductorul SCS1 STANDARD pentru porți batante combină design și robustețe !

Special conceput pentru a motoriza orice tip de poartă (3 metri și 300 kg maxim sau 1,5 metri și 150 kg maxim pe ușă batantă) motorul SCS1 STANDARD oferă un design unic care vă permite să nu modificați estetica dvs. 

porții dvs., beneficiind în același timp de o poartă automată, simplu de utilizat.

1.520,13 RON

MVE0056 3701085200121
Kit automatizat cu brate de tip surub melcat, 12V pentru poarta 1,5M/150kgs - OneGate 1

Inclusiv 2 telecomenzi, 1 lampa cu lumină intermitentă si antenă integrată
1.465,35 RON

MBA0054 3701085200138
Kit automatizat cu brate articulate ,12V pentru poarta 2M/200kgs - OneGate 2

Inclusiv 2 telecomenzi, 1 lampa cu lumină intermitentă si antenă integrată
2.583,41 RON

MCO0062 3701085200145

Motoreductor  poartă culisantă ONEGATE 3 - Kitul de automatizare poartă culisantă OneGate 3 vă permite să motorizați eficient orice poartă culisantă de până la 4 metri lungime și până la 400 kg. Acest kit de motorizare 12V 

include 2 telecomenzi + 1 lampă de semnalizare pentru a asigura confortul și securitatea zilnică.

Kitul de motorizare OneGate 3 poartă culisantă este proiectat pentru a motoriza orice tip de poartă, indiferent din materialul din care este produsă: solid, perforat sau semi-perforat - din lemn, fier, PVC sau aluminiu

1.798,70 RON

MGA0008 3701085203924
Motorizare pentru usa garaj 24V pentru ușă 10-12m²/800N - CarGate 800 Family

Inclusiv 1 sina de otel cu lant preasamblat,suporturi si piese de fixare.                                                                                                      Inclusiv 4 telecomenzi.
1.230,74 RON

MGA0009 3701085204037
Motorizare pentru usa garaj 24V pentru ușa 8-10m²/600N - CarOne 600                                                                                                        Inclusiv 1 sina de otel cu lant preasamblat,suporturi si piese de fixare.                                                                                                      

Inclusiv 2 telecomenzi.
969,64 RON
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AAM0050 3760074139910 Telecomandă neagră, butoane gri, raza de actiune 50M în câmp liber - TeleGate 133,13 RON

AAM0049 3760074133376

Telecomandă cu 4 canale pentru automatizări porți - GRI

Această telecomandă de culoare gri și alb cu 4 canale vă permite să controlați automat  poarta la distanță atunci când plecați și veniți acasă.

Pentru un plus de confort, această telecomandă are o clemă, pentru a o prinde mai ușor la brelocul de la cheile de la casă sau mașină

133,13 RON

AAM0085 3760074133338

Telecomandă cu 4 canale pentru automatizări porți - ANIS

Această telecomandă de culoare gri și verde cu 4 canale vă permite să controlați automat  poarta la distanță atunci când plecați și veniți acasă.

Pentru un plus de confort, această telecomandă are o clemă, pentru a o prinde mai ușor la brelocul de la cheile de la casă sau mașină

133,13 RON

AAM0094 3760074132775

Telecomandă cu 4 canale pentru automatizări porți - PORTOCALIU

Această telecomandă de culoare gri și orange cu 4 canale vă permite să controlați automat poarta la distanță atunci când plecați și veniți acasă.

Pentru un plus de confort, această telecomandă are o clemă, pentru a o prinde mai ușor la brelocul de la cheile de la casă sau mașină
133,13 RON

AAM0084 3760074133345

Telecomandă cu 4 canale pentru automatizări porți - FUCHSIA

Această telecomandă de culoare gri și fucsia cu 4 canale vă permite să controlați automat  poarta la distanță atunci când plecați și veniți acasă.

Pentru un plus de confort, această telecomandă are o clemă, pentru a o prinde mai ușor la brelocul de la cheile de la casă sau mașină

133,13 RON

AAA0008 3760074138166
Tastatura pentru codificare fără fir pentru poarta,vă permite să controlați poarta dvs. automată prin introducerea unui cod personal.

Complet wireless și cu o rază de acțiune de 30 de metri .
251,83 RON

AAM0107 3701085201487 Antena pentru motorizarea portii,antena este echipată cu un cablu de 3 m (furnizat).                                                                                           Grad de protectie:IP66 90,38 RON

AAM0108 3701085201500 Kit receptor radio universal 12/24V + 2 telecomenzi  - RadioGate Kit (este compatibil cu mai multe mărci și 12-24V.) 396,44 RON

COMANDA DE ACCES - DESCHIDERE

ACCES - INTRARE



FOTO COD SCS COD BARE DESCRIERE

   ACCES - INTRARE

AAM0111 3701085203771 Lampa de semnalizare tip girofar,LED 24V antena integrata IP44 - FlashGate LED 195,23 RON

AAM0013 3760074132294

Lampă de semnalizare tip girofar de 24V cu antenă integrată semnalează deschiderea și închiderea porții atunci când porniți motoreductorul porții.

Lampa de semnalizare poate fi fixată orizontal sau vertical. 

Notă: nu există polaritate (+/-) pe lampa de semnalizare: dacă lumina rămâne aprinsă = indică o defecțiune.

Vă recomandăm să instalați lampa de semnalizare pe stâlpul porții dvs. Acest lucru vă asigură vizibilitate, în special noaptea, când activați deschiderea și închiderea automată a porții.

De asemenea, vă recomandăm să o instalați dacă poarta dvs. se deschide spre exterior.

151,15 RON

AAM0036 3760074136018

Fotocelule pentru porți 24V

Fotocelule pentru poartă sunt un dispozitiv de siguranță pentru controlul porților automate. Ele sunt formate dintr-un emițător și un receptor. Capacele care conțin emițătorul și receptorul sunt impermeabile.

Fotocelule pornesc automat atunci când fasciculul se intrerupe

163,41 RON

AAM0098 3701085200213 Cremaliera de 34 cm pentru poarta glisantă - RackGate 3 49,82 RON

AAM0081 3760074133307 Aceste 2 baterii de urgență reîncărcabile de 12 / 24V preiau în caz de pană de curent automatizarea porții ; puteți continua să activați deschiderea și închiderea porții. - BatteryGate 1-3 187,54 RON

AAM0082 3760074133291 Aceste 2 baterii de urgență reîncărcabile de 2,2AH 12/24V  preiau în caz de pană de curent automatizarea porții ;puteți continua să activați deschiderea și închiderea porții- BatteryGate 2 187,54 RON

AAA0037 3701085202989 CodeAccess RFID.Codul de tastatura asigura accesul la o cameră prin prezentarea unui cartele sau a unui cod confidențial. 389,81 RON

AAA0004 3760074130108 Această tastatură anti-vandalizare este esențială pentru asigurarea accesului la anumite camere sau locuri echipate cu  ușă 471,45 RON

AAA0005 3760074130085 Această tastatură de codare este foarte ușor de instalat datorită montării sale pe suprafață .Puteți declanșa deschiderea unei încuietori electrice pentru ușă sau poartă . 214,53 RON

AAA0041 3701085204662 Set de 5 Tag-uri RFID suplimentare 57,12 RON

AAA0003 3760074130306 Tastatură de foarte bună calitate fabricată în Franța. Oțel inoxidabil 316L 1.014,64 RON

AAA0018 3760074138159 KeyGate-cheie selector 12/24V vă permite să deschideți poarta dumneavoastră echipata cu un motor,fără control de la distanță.IP44 115,81 RON

AAA0011 3760074131181 Zavor electric montaj incastrat 12V/650 mA  - LockElek 301 107,59 RON

AAA0019 3760074131198 214,14 RON

AAA0001 3760074139538 Transformator  12V DC 1A PSRD - Protecție electronică secundară împotriva supraîncărcărilor și scurtcircuitelor.Fabricat in Europa 140,59 RON

AAA0002 3760074139545 Transformator 12V DC 1A PSWM (1 șurubelniță inclusă) -Protecție electronică secundară împotriva supraîncărcărilor și scurtcircuitelor,montaj aparent.Fabricat in Europa 133,02 RON

AAA0009 3760074132485 Releu 12V. 126,76 RON

ACCES - ZAVOR SI YALA PENTRU BLOCARE

ACCES - SURSE ALIMENTARE

     ACCES - ACCESORII PENTRU MOTORIZARE

ACCES - TASTATURA PENTRU CODARE

ACCES - SELECTOR CHEIE


