
Zasilanie/Zasilanie silnika 
Moc pobierana 
Stopieñ zabezpieczenia
Prêdkoœæ
Max. pow. bramy uchylnej
Max. pow. bramy sekcyjnej
Si³a uci¹gu
Temperatura pracy
Intensywnoœæ pracy
Wymiary
Ciê¿ar
Wysokoœæ szyny

Parametry SPIN11

(V)
(W)
(IP)

(m/min)
2(m )
2(m )

(N)
o( C min/max)

(Cykle/dzieñ)
(mm)

(kg)
(mm)

230/24
200
40

4.8 - 8.4
8.0
8.0
550

-20 do +50
30

225x330x100
13
35

1 045,50

1 143,90

850,00

930,00

zestaw do bram gara¿owych: si³ownik 550N, do bram o wys. do 235 cm, wbudowana centrala steruj¹ca SNA1, silnik 24V, radioodbiornik 
433.92 MHz (multikod) zintegrowany z p³yt¹ elektroniki, z mo¿liwoœci¹ wgrania pilotów FLO/FLOR/ONE/SMILO/NICEWAY , 
1 pilot dwukana³owy FLO2RE, jednoelementowa szyna prowadz¹ca 3 m z paskiem zbrojonym

/INTI
SPIN11
ERA FLOR

SPIN11
SMILO

zestaw do bram gara¿owych: si³ownik 550N, do bram o wys. do 235 cm, wbudowana centrala steruj¹ca SNA1, silnik 24V, radioodbiornik 
433.92 MHz (multikod) zintegrowany z p³yt¹ elektroniki, z mo¿liwoœci¹ wgrania  pilotów FLO/FLOR/ONE/SMILO/NICEWAY , 
2 piloty dwukana³owe SM2, jednoelementowa szyna prowadz¹ca 3 m z paskiem zbrojonym

/INTI

cena netto cena bruttoKod

SPIN11

24V

Si³ownik elektromechaniczny z napêdem paskowym o sile
uci¹gu 550N, do bram gara¿owych o powierzchni bramy

2
do 8,0 m . Szyna: 1 x 3 m, ³atwy monta¿.

Sprzedawany w zestawach.

Praktyczny: wbudowana modu³owa elektronika, tylko trzy przyciski
programowania.

Uniwersalny (multikod): radioodbiornik 433.92 MHz zintegrowany
z p³yt¹ elektroniki, z mo¿liwoœci¹ wgrania pilotów FLO/FLOR/ONE/
SMILO/NICEWAY/INTI. 

amiêæ 160 pilotów.

Mo¿liwoœæ regulacji: prêdkoœci, mocy silnika, trybu pracy.

Pod³¹czenie lamp BLUEBUS: LUCYB/MLB/MLBT/WLT.

Inteligentny: si³ownik w czasie programowania automatycznie
zapamiêtuje po³o¿enia krañcowe bramy (autoprogramowanie),
diody LED sygnalizuj¹ w³¹czone funkcje.

Pierwszy wgrany pilot okreœla drogæ radiowà,
na której bædzie pracowaã radioodbiornik. P Wygodny: funkcja czêœciowego otwarcia bramy w standardzie.

Bezpieczny: sta³a kontrola pod³¹czonych urz¹dzeñ, lampa
sygnalizuje niesprawne dzia³anie systemu - liczb¹ migniêæ
okreœla typ b³êdu (autodiagnoza), amperometryczny system
wykrywania przeszkody, zwolnienie podczas otwierania
i zamykania bramy.

Mo¿liwoœæ pod³¹czenia listwy rezystancyjnej 8.2 KOhm. 

Fotokomórki typu BF/MOF/FK/F210/FT210.

funkcje central strona 74/75
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2[3 x 1.5 mm ] zasilanie 
[4 x 0.5 ] linia foto (RX) 2mm

[4 x 0.5 ] zamek, przycisk 2mm
[2 x 0.75 ] lampa BLUEBUS 2mm
[Rg58] antena 

[legenda]

[2 x 0.5 ] linia foto (TX) 2mm

MLB
lampa sygnalizacyjna BLUEBUS
12V z wbudowan¹ anten¹

105,00
129,15 brutto

105,00
129,15 brutto

MLBT
lampa sygnalizacyjna BLUEBUS
12V z wbudowan¹ anten¹

SPA 2 SBLO 500

FT210 BF

LUCYB

zestaw  wysprzêglania 
z zewn¹trz do SPIN/SPIDO

zestaw  wysprzêglania z zewn¹trz 
do SPIN/SPIDO do monta¿u w otworze 
panelu bramy

fotokomórki (para-bez baterii), 
nastawne z k¹tem 210°, 
zasiêg 15 m

fotokomórka (para) zasiêg 15-30m

lampa sygnalizacyjna BLUEBUS
12V z wbudowan¹ anten¹

80,00
98,40 brutto

80,00
98,40 brutto

340,00
418,20 brutto

160,00
196,80 brutto

100,00
123,00 brutto

WYMIARY

SPIN11

AKCESORIA

SCHEMAT INSTALACJI

PRZYK£ADOWY ZESTAW DO U¯YTKU PRZYDOMOWEGO 

FLO2RE 
1 pilot dwukana³owy
 433.92 MHz 

 

 

SNA11
jednoelementowa szyna
1x3m  

SPIN11 ERA FLOR
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PARAMETRY BRAMY

SPIN11KCE 2.2 m 3.5 m 2.35 m 3.7 m
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wys. szer. wys. szer.
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POZOSTA£E AKCESORIA STR. 96-105

si³ownik 550N do bramy gara¿owej o wys. do 235 cm
z wbudowanym radiem 433.92 MHz (multikod)


