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                D600

Nap d elektromechaniczny
do bram gara owych do u ytku przydomowego z jednocz ciow  
szyn  jezdn

Wszechstronno

Model D600 to nap d z silnikiem 24V, z jednocz ciow  szyn  jezdn  z a cuchem nap dowym 

lub paskiem kewlarowym, która zapewnia cich  i p ynn  obs ug  wszelkich bram gara owych. 

Nie wymaga adnych adaptacji dostosowuj cych bram  do monta u nap du i bez problemu mo e by  

instalowany w ju  zamontowanych bramach obs ugiwanych dotychczas r cznie.

Komfort u ytkowania

Aby unikn  uszkodze  mechanicznych bramy, w nap dzie zosta a zastosowana elektroniczna kon-

trola pr dko ci. Po uruchomieniu procesu otwierania brama rusza delikatnie i wolno aby po chwili 

osi gn  normaln  szybko  otwierania i przed domkni ciem nap d zwalnia aby zapewni  ciche 

i delikatne domkni cie bramy.

Szybki i atwy monta

Nap d do bram gara owych jest atwy w monta u. Montuje si  go do suÞ tu gara u. Bardzo proste 

programowanie umo liwia ustawienie pozycji kra cowych bramy (otwarcia/zamkni cia) i zwolnienia 

przed domkni ciem. Po zako czeniu cyklu programowania nap d dzia a poprawnie bez jakichkolwiek 

dodatkowych regulacji.

D600

Stopie  ochrony IP20

O wietlenie us ugowe 230V 40W

Czas wygaszenia o wietlenia 120 s

Pr dko  wózka prowadnicy 6,6 m/min.

Maks. skok prowadnicy 1900 - 2500 - 3100

Zakres temperatur pracy -20°C +55°C

wymiary w mm
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D600

Zasilanie 230 V, 50 (60) Hz

Silnik elektryczny 24 Vdc

Pobór mocy 220 W

Min. wysoko  nadpro a 35 mm

Maks. si a ci gu / nacisku 600 N

Ha as przy normalnej pr dko ci 52 db(A)

D600 - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

WYMIARY ZEWN TRZNE WYMIARY INSTALACYJNE
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Wyposa enie dodatkowe do modelu D600 Kod artyku u Cena netto (z ) Cena brutto (z )

Rami  do bram segmentowych 6100107-GEN 53,00 65,19

Zestaw do obs ugi rygli 201 200,00 246,00

Podpora szyny jezdnej 390765 135,00 166,05

Zestaw zasilania awaryjnego z bateriami X - BAT 390923 414,00 509,22

Zewn trzny mechanizm odblokowuj cy z istniej c  klamk 390488 33,00 40,59

Zewn trzny mechanizm odblokowuj cy z kluczem indywidualnym 424591001–424591036 138,00 169,74

Urz dzenia zdalnego sterowania, bezpiecze stwa i sygnalizacji patrz strony od 79 do 83

Uwagi

*Maksymalna wysoko  zale y od budowy bramy. Podane warto ci odnosz  si  do typowych konstrukcji. 

** D ugo  szyny w opakowaniu wynosi odpowiednio 2700, 3300, 3900.

Dla zwi kszenia zasi gu pilotów do odbiornika RP nale y pod czy  anten  zewn trzn  (montowan  na zewn trz gara u).

Ilo Opis wyposa enia Kod artyku u Cena netto (z ) Cena brutto (z )

1 G owica nap du D600 z wbudowan  central  steruj c  E600 11060001

899,00 1.105,77
1 Szyna 3000 mm z a cuchem 390125 

1 Modu  radioodbiornika XF 433MHz 319006 

1 Pilot 4-przyciskowy XT4 443 RC/XT4 433 RCBE, z kodem dynamicznie zmiennym 787452/797454

Ilo Cena zestawu D600 - z szyn  3000 mm z paskiem kewlarowym Kod artyku u Cena netto (z ) Cena brutto (z )

1 G owica nap du D600 z wbudowan  central  steruj c  E600 11060001

1.100,00 1.353,00
1 Szyna 3000 mm z paskiem kewlarowym 390126 

1 Modu  radioodbiornika XF 433MHz 319006 

1 Pilot 4-przyciskowy XT4 443 RC/XT4 433 RCBE, z kodem dynamicznie zmiennym 787452/797454

Gotowy zestaw D600 - do bram gara owych

Gotowy zestaw D600 - z szyn  300 mm z paskiem kewlarowym

D600 - Wyposa enie i cennik

Model

Zastosowanie

Centrala

steruj ca
Kod artyku u Cena netto (z ) Cena brutto (z )Maks. wymiary bramy

szer. x wys. (m)

Cz stotliwo  

u ytkowania 

(cykle/godz.)

D600 - g owica - 20 E600 11060001 565,00 694,95

Szyna 2400mm z a cuchem**

 bramy uchylne / bramy segmentowe
3,00x1,90(*) - - 390119 210,00 258,30

Szyna 3000mm z a cuchem**

 bramy uchylne / bramy segmentowe
3,00x2,50(*) - - 390125 230,00 282,90

Szyna 3600mm z a cuchem**

 bramy uchylne / bramy segmentowe
3,00x3,10(*) - - 390131 265,00 325,95

Szyna 2400mm z paskiem**

 bramy uchylne / bramy segmentowe
3,00x1,90(*) - - 390120 325,00 399,75

Szyna 3000mm z paskiem**

 bramy uchylne / bramy segmentowe
3,00x2,50(*) - - 390126 350,00 430,50

Szyna 3600mm z paskiem**

 bramy uchylne / bramy segmentowe
3,00x3,10(*) - - 390132 385,00 473,55

AKCESORIA

Wy cznik 

 kluczykowy

str. 84

Fotokomórka

Safebeam 

str. 83

Antena

str. 79

Lampa XL 24L

str. 82

Wy cznik przyciskowy 

XB300

str. 85

Pilot XT4 433 RC

Pilot XT4 433 RCBE

str. 78

Jednocz ciowa szyna

jezdna ze wzmocnionym

proÞ lem stalowym

Element przeniesienia nap du z ozyskowanym, 

stalowym ko em z batym na wielowypu cie
Lampa suÞ towo o wietleniowa

Tylna klapka

Plastikowa obudowa


