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pohony
křídlových 
bran

Stabilní firma s dlouhodobou historií poskytuje dostatečné záruky
a finanční jistotu. Dnes je Olymps Door největší středoevropskou
firmou v oblasti distribuce sekčních garážových vrat.
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TYPY PohoNů

samosvorný, do šířky křídla 1,8 m

PoP kIT

samosvorný, do šířky křídla 3 m

MoBY kIT

POP KCE

MOBY KCE

samosvorný, rychlý do šířky křídla 2 m a 3,5 m 

WINGo2024kIT

WINGo3524kIT

WINGO2024KCE
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samosvorný, rychlý do šířky křídla 1,8 m a 3,5 m 

WINGokIT

WINGo5kIT

WINGO5KCE

strana 13

WINGO3524KCE

pohon pro křídlové brány s křídlem do 3m

TooNA kIT
TOONA4024KCE

strana 16

WINGOKCE
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pohon pro křídlové 

brány s křídlem do 

3m a 5m

Moby

MB4024

MB4005

MB4006

MB4015

MB5024

MB5015

MB5016

MB5615

samosvorný, 24 Vdc s magnetickým enkodérem, mechanický 
koncový doraz otevřené polohy

samosvorný, 230 Vac, rychlý, s el.koncovými spínači otevřené polohy

samosvorný, 230 Vac, rychlý, s el.koncovými spínači otevřené 
a zavřené polohy

samosvorný, 230 Vac, pomalý, s el.koncovými spínači otevřené polohy

samosvorný, 24 Vdc s magnetickým enkodérem, mechanický koncový 
doraz otevřené polohy

samosvorný, 230 Vac, pomalý, s el. koncovými spínači otevřené polohy

samosvorný, 230 Vac, pomalý, s el. koncovými spínači otevřené 
a zavřené polohy

nesamosvorný, 230 Vac, rychlý, s el. koncovými spínači otevřené 
polohy

samosvorný kloubový 

pohon do šířky křídla 

3 m

hyppo

HY7024

HY7005

pohon pro křídlové brány 

s křídlem do 3,5 m, 

podzemní montáž

METRoPlEX

samosvorný, 24 Vdc s magnetickým enkodérem, kloubové rameno se 
zdrsněným povrchem, galvanizované a natřené

samosvorný, 230 Vac s pevným kloubovým ramenem se zdrsněným 
povrchem, galvanizované a natřené

ME3024

ME3010     

MECF

MECX

ME3000L                 

ME3000

samosvorný pohon, 24 Vdc s magnetickým enkodérem, se spojovací 
pákou a mechanickým dorazem při zavírání

samosvorný pohon, 230 Vac, rychlý, převody mazané mazacím 
tukem, se spojovací pákou a mechanickým dorazem při zavírání

samosvorný pohon, 230 Vac, pomalý, převody mazané mazacím 
tukem, se spojovací pákou a mechanickým dorazem při zavírání

samosvorný pohon, 230 Vac, v olejové lázni, se spojovací pákou 
a mechanickým dorazem při zavírání

externě zkosený základní box z nerezavějící oceli s mechanickým 
zastavením při otevírání

externě zkosený základní box s kataforézní povrchovou úpravou s 
mechanickým zastavením při otevírání

pohon pro křídlové 

brány s křídlem do 

3m, 5m a 7 m

Toona

TO4024samosvorný pohon, 24 Vdc s magnetickým enkodérem, mechanický 
koncový doraz při otevírání a zavírání
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TO5024

TO7024
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NIcEWAY
NiceWay je nový systém rádio-
vého ovládání v plném rozsahu 
zvládající automatizaci skupin 
NICE, jako jsou markýzy, rolova-
cí žaluzie a brány z jakéhokoliv 
bodu ve Vašem domě.  

Nadčasové 
ovládáNí 

vašeho domu

STONE
poutavý praktický ovladač v 
nárazuvzdorném obalu

ONDO
přenosný nebo nástěnný ovladač 
v nárazuvzdorném provedení

OPLA
nástěnný, jen 9 mm silný ovla-
dač je k dispozici ve čtvercovém 
a obdélníkovém vyhotovení

GO
kterýkoliv modul NiceWay lze 
ochránit vložením do miniatur-
ního pryžového obalu GO

WM001C
1 automatický
systém

WM003C
3 automatické
systémy

WM001G
1 skupina
NiceScreen 

WM003C1G
3 automatické
systémy NiceGate 
+ skupina NiceScreen 

WM002G
2 skupiny
NiceScreen 

WM009C
9 automatických 
systémů

WM003G
3 skupiny
NiceScreen 

WM006G
6 skupin
NiceScreen

WM004G
4 skupiny
NiceScreen + 
aktivace slunečního
senzoru

WM240C
240 automatických
systémů
NiceGates 

WM080G
80 automatických
systémů 
NiceScreen

STAVEBNICE
Moduly jsou dostupné v provedení od 1 do 80 
skupin nebo 240 kanálů, všechny v malé veli-
kosti, pro extrémně snadné použití.

FLEXIBILITA
Vhodnou volbou z rozličných nástěnných a pře-
nosných držáků může být automatizace v domě 
či v zahradě, koordinována ve shodě s ovladači 
Nice FloR, VeryVR nebo Smilo, které jsou kom-
patibilní s NiceWay. 

VYHOTOVENÍ NA MÍRU
Pro ochranu elektronických dílů před vlhkem a  
nečistotami jsou všechna tlačítka řídícího mo-
dulu krytá gumovou membránou. 
Díky tomu lze NiceWay použít kdekoliv: v garáži, 
v obývacím pokoji, v kuchyni nebo koupelně.

PROFESIONALITA
Pro profesionálnější a praktičtější využití mů-
že být systém programovaný programovacími 
jednotkami Nice.

NICE DESIGN
Dokonalý nárazuvzdorný materiál, bezvadné 
provedení, charakteristický design, komfort a 
snadné použití jsou garantovány mezinárodně 
uznávaným a oceňovaným Nice designem.

ŘEŠENÍ NiceWay
240 kanálový modul s displejem, který řídí 80 
skupin a 70 multiskupin je ideální pro řízení 
sofistikovaného systému. Všechny markýzy, 
rolovací žaluzie a vrata, stejně jako domovní, 
kancelářské či hotelové závlahové a světelné 
systémy pouze v 18g a 16 cm².
1,3,6 a 9 kanálové moduly jsou určené pro 
ovládání jednotlivých automatizací, skupin  či 
multiskupin. Každý z nich je dostupný v různých 
provedeních specifických pro sady Nice Screen, 
Nice Gates nebo hybridy, které jsou určené pro 
individuální nebo skupinové řízení:
• markýz, rolovacích žaluzií, vrat
• vjezdových bran, průmyslových a garážo-

vých vrat, závor
• světelných a závlahových systémů



5



6

Nová sada vysílačů Nice Opera se systémem 
obousměrné komunikace.
Inovativní systém kódování s certifikáty zvyšu-
je jeho bezpečnost. Kódování nových vysílačů 
pomocí zařízení O-Box bez nutnosti výjezdu 
k zákazníkovi.
Možnost kódování vysílačů „z jednoho na 
druhý“.
Přijímač se zabudovaným vysílačem pro pře-
dávání signálu a zdvojnásobení dosahu vysí-
lačů. Plovoucí kód s frekvencí 433,92 MHz.  
Jednoduché použití. Dostupné verze s 1, 2, 4 
a 9 kanály.  NiceOne lze montovat na stěnu, 
na palubní desku, na sluneční clonu v auto-
mobilu nebo nosit jako klíčenku. Kryt z poly-
karbonátu pro ultrakompaktní design!

NIcE
opEra

sYsTéM 
oBousMěRNé 
koMuNIkAcE
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Slunce je základní podmínkou pro život na 
Zemi. Ze vzdálenosti 150 miliónů kilomet-
rů dopadá na zem bezplatné sluneční záření 
– nejbohatší energetický zdroj dostupný na 
Zemi, který je z ekologického hlediska úplně 
čistý. Energii ze Slunce už umíme využívat 
nejen pasivně, ale současné technologie ji 
umí i aktivně zhodnotit.
Aktivním využitím sluneční energie se redu-
kuje nejvíce emisí CO2, které se podstatnou 
mírou podílí na globálním oteplování Země. 
Dosud byla sluneční energie v porovnání s 
fosilními palivy znevýhodňovaná vyššími in-
vestičními náklady na jednotku instalované-
ho výkonu. Situace se však postupně mění, 
cena fosilních paliv stále stoupá a energie 
získaná z obnovitelného zdroje energie se 
stává výhodnější.
Potenciál sluneční energie je obrovský a na 
jeho aktivní využití kladou velký důraz nej-
více orgány Evropské unie. Podle oficiálních 
dokumentů se do roku 2015 očekává růst v 
Evropě ze současných přibližně 15 mil. m2 
kolektorové plochy na 100 mil. m2.

Firma Olymps Door přináší na trh solární 
systém Nice Solemyo určený pro automati-
zaci bran, garážových vrat a silničních závor 
včetně těch, které jsou umístěné daleko od 
přívodu energie. 

Instalovatelné kdekoliv.
Systém je instalovatelný kdekoliv, bez potře-
by výkopových prací a přepojování. Je proto 
použitelný i v nejvzdálenějších lokalitách ne-
bo v místech s těžkým přístupem.

Nízká spotřeba bez rizika výpadku elek-
třiny.
Zvýšená kapacita baterií kombinovaná s mi-
nimální spotřebou automatizace garantuje 
výkon i při vysokém zatížení.

Systém obsahuje fotogalvanický panel, který 
mění sluneční záření na elektřinu a bateri-
ový blok, který ukládá energii produkova-
nou panelem. Bateriový blok zabezpečuje 
souvislé a permanentní dodávky energie 
během provozu.

NIcE
solEMYo

ÚsPoRA 
A ÚcTA k 

PRosTřEdí
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MOFB
1 pár vnějších fotobuněk

MOMB
snímač magnetických 
karet

LUCYB
výstražný maják 
s integrovanou
anténou

MOTB
kódovací
klávesnice

MOCARD
magnetická karta

MOCF2, MOCF
hliníkové stojany 
pro fotobuňky

mc824h
řídící jednotka pro 2 pohony 24V

BluEBus
Firma Nice přichází na trh s revoluční 
technologií BlueBus, která nahrazuje do-
savadních 64 různých způsobů elektrické-
ho připojení doplňků k řídícím systémům 
automatických pohonů bran. 
Způsob připojení BlueBus je progresivní 
technologie, která činí elektrické zapojo-
vání automatických bránových systémů re-
volučnějším, radikálně snižuje pracnost 
a zkracuje pracovní čas při připojování do-
plňků k základní řídící jednotce. Vytváří 
tak z produktů NICE maximálně kompakt-
ní celky.  
Díky tomuto vývojovému trendu budou ví-
ceméně všechny automatické systémy vy-
žadovat nový způsob připojení. Všechny 
dosavadní druhy schémat zapojení budou 

nahrazené jednoduchým připojením kaž-
dého druhu doplňkového zařízení pouze 
dvoužilovým kabelem. Ty budou sloužit jed-
nak jako jeho napájení a zároveň zabezpe-
čí  tok potřebných informací zpět do řídící 
jednotky. 
Montáž bude možné uskutečnit v průběhu 
okamžiku a stane se tak velmi progresivní, 
neboť bude vždy vyžadovat zapojení pouze 
dvou vodičů. Systém dokonce ani nevyža-
duje dodržení jejich polarity, čímž je plně 
eliminované riziko nesprávného připojení. 
Řídící jednotku MC824H pro 24V pohony 
doplňují fotobuňky MOFB, snímač mag-
netických karet MOMB a kódová kláves-
nice MOTB.

nová 
technologie
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NIcETAGVestaVný systém 
dálkoVého 

oVládání

Nice Tag systém je určený pro domácí automa-
tizaci. Jednotlivé prvky systému jsou konstru-
ovány tak, aby je bylo možné montovat skrytě, 
například do klasických krabic pod omítku pro 
osazení vypínačů, do pohonů žaluzií a markýz 
popřípadě přímo do osvětlovacích těles. Ideální 
pro rekonstrukci stávajících rozvodů.

TTX4 
Vestavný čtyřkanálový vysílač dálkového ovlá-
dání kompatibilní s ovladači řady FloR, Very-
VR a NiceWay. Je napájený přímo ze sítě 230V. 
Aktivace se provádí připojenými tlačítky. Dosah 
vysílače je 35m uvnitř budovy.

TT2N
Miniaturizovaná řídící jednotka pro jednofázový 
motor 230V a příkonem max. 500W. Umožňu-
je nastavit dobu chodu. Je vhodný zejména pro 
ovládání žaluzií a markýz.

TT2L
Miniaturizovaný výkonový přijímač dálkové-
ho ovládání pro osvětlovací systémy. Přijímač 
lze aktivovat vysílačem nebo připojeným tla-
čítkem.

TT2D
Stejný jako TT2L, na výstupu jednotky je galva-
nicky oddělený přepínací kontakt, přijímač lze 
použít pro ovládání dalších zařízení.

TT1L
Výkonový přijímač dálkového ovládání, který 
slouží především pro spínání osvětlení, spínání 
zavlažovacích zařízení a podobné aplikace. Je 
napájený přímo ze sítě 230V a umožňuje spí-
nat zařízení s příkonem až 500W. Lze použít 
jako spínač nebo časovač.

TT1N
Řídící jednotka pro jednofázový motor 230V 
a příkonem max. 500W. Umožňuje nastavit 
dobu chodu. Je vhodný zejména pro ovládání 
žaluzií a markýz.

Všechny prvky Tag systému lze kombinovat 
se stávajícími prvky dálkového ovládání s 
plovoucím kódem, vysílači FloR, VeryVR, 
NiceWay a Planotime a přijímači FLOXIR, 
FLOXR, SMXI a SMX2R.
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PLA13
mechanický doraz 
pro otevřenou 
polohu 

Sestava obsahuje: 
2 elektromechanické pohony 
s mechanickými dorazy otevřené 
polohy s odblokováním klíčem, 
2 ks vysílače, řídící jednotku, 
přijímač

Patentované uspořádání vnitřních 
komponentů.
méně pohyblivých částí znamená větší spolehli-
vost a tichý chod.
Lehká instalace:
po namontování pohonu se všechna elektrická 
spojení provádějí shora.
Snadné odblokování klíčkem nebo standardním 
zámkem (volitelný).
Již namontované koncové dorazy (PLA13) při
otevření.
Nová řídící jednotka MC424:
Snadné programování za pomoci jediného 
tlačítka.
Spojka s protinárazovou bezpečnostní 
funkcí.
Automatické nastavení koncových poloh se 
samoučící funkcí.

Průchod pro pěší, pomalý rozjezd a dojezd.
Sofistikovaná elektronika: Možnost připojení 
ochranné bezpečnostní lišty 8,2 KOhm.
Žádné výpadky: možnost zálohování pohonu 
bateriovým modulem (PS124) který je umístěn 
v řídící jednotce.
Doplňky:
PLA6 - zadní držák; délky 250mm pro oteví-
raní směrem ven
PLA10 - vertikální elektrický zámek 
PLA11 - horizontální elektrický zámek 
PLA14 - nastavitelný zadní držák (WG2024)
PLA15 - nastavitelný přední držák (WG2024)
PS124 - 24V baterie s vestavěnou nabíječ-
kou
MOF - fotobuňky, montáž na omítku

FLO2R-S
2 ks 2 kanálo-
vého vysílače,
433,92 MHz

sEsTAvA PRo dvoukřídlou BRáNu 
do šířkY křídlA 2 M A hMoTNosTI 

do 200 kG

WINGO

fotobuňky
instalované na 

sloupku
(sestava 

neobsahuje)

fotobuňky

vysílač

řídící jednotka

MC424
1 ks řídící jed-
notky s přijíma-
čem SMXI

Technické údaje WG2024 WG3524

Napětí                                        (Vdc) 24 24

Proudový odběr                       (line) (A) 3,5 3,5

Příkon                                          (W) 85 85

Zabudovaný kondenzátor                  (µF) - -

Rychlost                                     (m/s) 0,018 0,016

Kroutící moment                             (N) 1500 1500

Pracovní cyklus                      (cykl/hod) 30 30

Rozsah provozních teplot                 (°C) -20 ÷ +50 -20 ÷ +50

Stupeň krytí                                  (IP) 44 44

Rozměry                                     (mm) 98x95x770 98x95x920

Hmotnost                                      (kg) 17 18

sEsTAvA PRo dvoukřídlou BRáNu 
do šířkY křídlA 3,5 M A hMoTNosTI 

do 500 kG
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MOSE
1 ks klíčového 
spínače, montáž 
na omítku

WINGokIT
WINGo5kIT

Patentované uspořádání vnitřních 
komponentů
málo pohyblivých částí znamená větší spolehli-
vost a tichý chod.
Lehká instalace
po namontování pohonu se všechna elektrická 
spojení provádějí shora.
Zabudovaný kondenzátor.
Snadné odblokování klíčkem nebo standardním 
zámkem (volitelný).
Již namontované koncové dorazy (PLA13)
otevření.

Doplňky:
PLA6 - zadní držák; délky 250mm 
pro otevíraní směrem ven
PLA13 - mechanický doraz pro otevřenou 
a zavřenou polohu
PLA14 - nastavitelný zadní držák (WG4000)
PLA15 - nastavitelný přední držák (WG4000)
CM-B - zámek s dvěma kovovými klíči 
kompatibilními se SELE

sEsTAvA PRo dvoukřídlou  BRáNu 
do šířkY křídlA 1,8 M A hMoTNosTI 
do 200 kG

TS
1 ks výstražné tabulky

A400 (WINGOKIT)
1 ks řídící jednotky 
s přijímačem SMXI

MOF
1 pár fotobuněk,
montáž na omítku

Sestava obsahuje: 
2 elektromechanické pohony 
s mechanickými dorazy otevřené po-
lohy s odblokováním klíčem (WINGO 
- WG4000, WINGO - WG5000), řídí-
cí jednotku, vysílač, přijímač, maják 
s anténou, 1 pár fotobuněk a klíčový 
spínač

WINGO

klíčový spínač

fotobuňky
instalované na 
sloupku
(sestava 
neobsahuje)

fotobuňky

vysílač

FLO2R-S
1 ks dvouka-
nálového 
vysílače,
433,92 MHz

MLT
1 ks výstraž-
ného majáku 
s vestavěnou 
anténou

řídicí 
jednotka

Technické údaje WG4000 WG5000

Napětí                            (Vac 50 Hz) 230 230

Proudový odběr                     (line) (A) 0,5 0,5

Příkon                                        (W) 120 120

Zabudovaný kondenzátor               (µF) 5 5

Stupeň krytí                                (IP) 44 44

Rychlost                                   (m/s) 0,016 0,013

Posun                                      (mm) 325 470

Maximální zátěž                           (N) 1500 1700

Teplotní podmínky            (°C min/max) -20 ÷ +50 -20 ÷ +50

Teplotní odpojení                         (°C) 140 140

Pracovní cyklus                            (%) 30 30

Hmotnost                                   (kg) 16,7 17,5

PLA13
mechanický doraz 
pro otevřenou 
polohu 

výstražný maják

sEsTAvA PRo dvoukřídlou  BRáNu 
do šířkY křídlA 3,5 M A hMoTNosTI 
do 500 kG

A60 (WINGO5KIT)
1 ks řídící jednotky 
A60 s přijímačem 
SMXI
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A60
1 ks řídící jednotky A60 
s přijímačem SMXI

MOF
1 pár fotobuněk, 
montáž na omítku

TS
1 ks výstražné tabulky

Sestava obsahuje: MB4005
2 elektromechanické pohony 
s mechanickými dorazy otevřené 
polohy s odblokováním klíčem, 
řídící jednotku, fotobuňky, klíčový 
spínač, přijímač, maják, vysílač 
a anténu

Sestava pro křídlové brány do šířky 
křídla 3 m.
Hliníkový monoblok.
Patentované uspořádání znamená méně vni-
třních komponentů.
Snadné připojení.
Zabudovaný kondenzátor.
Pohyblivé části jsou vyrobené z bronzové sli-
tiny a oceli.
Barvený, hliníkový, klíčem  odblokovatelný sys-
tém, ergonomický a snadno ovladatelný.
Snadné nastavení koncových spínačů.

Doplňky:
PLA6 - zadní držák; délky 250mm 
pro otevíraní směrem ven
PLA10 - vertikální elektrický zámek 
PLA11 - horizontální elektrický zámek 
PLA13 - mechanický doraz pro otevřenou 
a zavřenou polohu
PLA14 - nastavitelný zadní držák
PLA15 - nastavitelný přední držák

FLO2R-S
1 ks 2 kanálo-
vého vysílače,
433,92 MHz

MoBY kIT

sEsTAvA PRo dvoukřídlou BRáNu 
do šířkY křídlA 3 M A hMoTNosTI 

do 800 kG

MOSE
1 ks klíčového 
spínače, montáž 
na omítku

MOBY

výstražný maják

klíčový spínač

fotobuňky
instalované na 

sloupku
(sestava 

neobsahuje)

fotobuňky

vysílač

řídící jednotka

MLT
1 ks výstraž-
ného majáku 
s vestavěnou 
anténou

Technické údaje MB4005

Napětí                               (Vac 50 Hz) 230

Proudový odběr                       (line) (A) 1,1

Příkon                                          (W) 230

Zabudovaný kondenzátor                  (µF) 7

Stupeň krytí                                  (IP) 44

Rychlost                                     (m/s) 0,016

Posun                                        (mm) 310

Maximální zátěž                              (N) 2000

Teplotní podmínky              (°C min/max) -20 ÷ +50

Teplotní odpojení                            (°C) 140

Pracovní cyklus                              (%) 30

Hmotnost                                      (kg) 20,5

PLA13
mechanický doraz 
pro otevřenou 
polohu 
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Dokonalá elektronika 
zpomalení, systém detekce překážek, možnost 
spojení s 8K2-citlivou lištou.
Snadná obsluha 
odblokování samostatným klíčem, pevné hliní-
kové protismykové rameno.
Vždy připraven k použití
pracuje i při výpadku energie díky použití 
baterie (PS124), která se umístí do motoru.
Exkluzivní funkce: 
foto-test, vchod pro pěší, programovatelný vstup 
s různými funkcemi otevírání a zavírání, foto2 
a částečné otevření.

Extra malá nárazuvzdorná hliníková 
konstrukce.
Pohon lze použít i pokud je osa brány za-
puštěná až 25cm od hrany sloupku.
Doplňky:
KIO - klíčový spínač s odblokovacím 
zařízením
KA1 - 6m lanko pro KIO
PS124 - 24V baterie s vestavěnou 
nabíječkou
PLA10 - vertikální elektrický zámek
PLA11 - horizontální elektrický zámek
POA1 - řídící jednotka pro PP7024

MOF
1 pár fotobuněk, 
montáž na omítku

ML24
1 ks výstraž-
ného majáku 
s vestavěnou 
anténou

Sestava obsahuje: 
PP7024+PP7224
2 elektromechanické pohony 
PP7024 (se zabudovanou 
řídící jednotkou)
PP7224 (bez řídící jednotky)
přijímač SMXI, fotobuňky, 
maják, klíčový spínač, vysílač.

POP

fotobuňky
instalované na 
sloupku
(sestava 
neobsahuje)

fotobuňky

Technické údaje PP7024 PP7224

Napětí                               (Vac 50 Hz) 230 -

                                                (Vdc) - 24

Proudový odběr                       (line) (A) ~1 3

Příkon                                          (W) 75 75

Stupeň krytí                                  (IP) 44 44

Točivý moment                             (Nm) 180 180

Doba otevírání                                 (s) 10 10

Provozní teplota                 (°C min/max) -20÷+50 -20÷+50

Izolační třída 1 B*

Pracovní cyklus                              (%) 30 30

Rozměry                                     (mm) 167x310x254

Hmotnost                                      (kg) 21,6 21,6

PoP kIT

sEsTAvA PRo dvoukřídlé BRáNY do 
šířkY křídlA 1,8 M A hMoTNosTI 
200 kG

ON2
1 ks 2 kanálového 
vysílače,
433,92 MHz

výstražný maják

vysílač
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MC824H
1 ks řídící jednotky 
s přijímačem OXI

MOFB
1 pár fotobuněk,
montáž na omítku, 
s technologií BlueBus

TS
1 ks výstražné tabulky

Sestava obsahuje:
2 elektromechanické pohony TO4024 
s odblokováním klíčem, řídící jednotku, 
vysílač, přijímač, maják, 1 pár fotobuněk 
a klíčový spínač

Kvalita a trvanlivost díky krytu, vyrobeném ze
dvou pevných hliníkových částí s finálním poly-
esterovým nástřikem, odolným vůči atmosféric-
kým vlivům. Vnitřní pohyblivé části kompletně 
z oceli, lehkých slitin a technopolyméru.
Extrémně jednoduchá instalace a údržba.
Spolehlivý a tichý: patentované rozložení
vnitřních součástí.
Bronzové vodící šrouby pro bezpečné zaví-
rání.
Jednoduché programování funkcí pomocí je-
diného tlačítka.
Praktický prostor pro zapojení: rychlý a jedno-
duchý přístup shora k vnitřním částem.
Řídící jednotka Moonclever MC824H,
s technologií BlueBus:
Jednoduché programování jedním tlačítkem.

Uložení koncových pozic při otevírání a zavírání 
v módu samoučení. 
Automatická diagnostika chyb.
Programování pauzy.
Průchod pro pěší
Zpomalení při otevírání a zavírání.
Detekce překážek s duální technologií
Systém pracuje během výpadku elektrického
proudu díky zálohovacím bateriím (PS324).
Doplňky:
PLA10 - vertikální elektrický zámek
PLA11 - horizontální elektrický zámek

TooNA4024 kIT

MOSE
1 ks klíčového 
spínače, montáž 
na omítku

Toona

výstražný maják

kódová klávesnice 
nebo klíčový spínač

fotobuňky
instalované na 

sloupku
(sestava 

neobsahuje)

fotobuňky

vysílač

řídící jednotka

MLBT
1 ks výstraž-
ného majáku 
s vestavěnou 
anténou

sEsTAvA PRo křídlové BRáNY
do šířkY křídlA 3M A hMoTNosTI 

500 kG 

ON2
1 ks 2 kanálového 
vysílače,
433,92 MHz

Technické údaje TO4024

Napětí                                        (Vdc) 24

Proudový odběr                       (line) (A) 5

Příkon                                          (W) 120

Zabudovaný kondenzátor                  (µF) -

Rychlost bez zátěže                       (m/s) 0,016

Kroutící moment                             (N) 1800

Pracovní cyklus                      (cykl/hod) 95

Rozsah provozních teplot     (°C Min/Max) -20 ÷ +50

Stupeň krytí                                  (IP) 44

Rozměry                                     (mm) 820x115x105

Hmotnost                                      (kg) 6
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Jednoduchá instalace a servis
Voděodolný, snadné připojení a zabudovaný 
kondenzátor.
Rychlé, jednoduché nastavení koncového spí-
nače, bronzová matice zabezpečuje bezpeč-
né zavírání.
Jednoduché programování stisknutím jednoho 
tlačítka (4024).
Spojka s protinárazovou bezpečnostní funkcí.
Automatická paměť koncových spínačů otevření 
a zavření se samoučící funkcí (4024).
Nastavení automatického zavření, částečné ote-
vření, zpomalení při otevírání a zavírání.
Systém pracuje i při výpadku proudu pomocí 
dobíjecích baterií (4024).

Doporučené řídící jednotky: Mindy A01, A6, 
A6F, A60, A700F pro MB4024 Mindy A824 
a MC824H.
Doplňky:
PLA6 - zadní držák; délky 250mm 
pro otevírání směrem ven
PLA10 - vertikální elektrický zámek 
PLA11 - horizontální elektrický zámek 
PLA13 - mechanický doraz pro otevřenou 
a zavřenou polohu
PLA14 - nastavitelný zadní držák
PLA15 - nastavitelný přední držák

MOBY4000

Kód Popis

MB4024 samosvorný, 24 Vdc s magnetickým enkodérem, mechanický koncový doraz 
otevřené polohy

MB4005 samosvorný, 230 Vac, rychlý, s el.koncovými spínači otevřené polohy

MB4006 samosvorný, 230 Vac, rychlý, s el.koncovými spínači otevřené a zavřené polohy

MB4015 samosvorný, 230 Vac, pomalý, s el.koncovými spínači otevřené polohy
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MoBY 4000

PohoN PRo křídlové BRáNY do šířkY 
křídlA 3 M A hMoTNosTI 800 kG

Technické údaje MB4024 MB4005 MB4006 MB4015

Napětí                               (Vac 50 Hz) - 230 230 230

                                                (Vdc) 24 - - -

Proudový odběr                       (line) (A) 5 1,1 1,1 1,1

Příkon                                          (W) 120 230 230 230

Zabudovaný kondenzátor                  (µF) - 7 7 7

Stupeň krytí                                  (IP) 44 44 44 44

Rychlost                                     (m/s) 0,016 0,016 0,016 0,013

Posun                                        (mm) 310 310 270 310

Maximální zátěž                              (N) 2000 2000 2000 2000

Provozní teplota                 (°C min/max) -20÷+50 -20÷+50 -20÷+50 -20÷+50

Teplotní odpojení                            (°C) - 140 140 140

Pracovní cyklus                              (%) 80 30 30 30

Rozměry                                     (mm) 803X110X110

Hmotnost                                      (kg) 6 6 6 6

Elektromechanický pohon také v pro-
vedení 24 Vdc s magnetickým enkodé-
rem, vhodný pro intenzivní použití.
Jednoduché odblokování klíčem.
Hliníková konstrukce s polyesterovým 
nátěrem.
Exkluzivní, patentované uspořádání 
interných komponentů.

výstražný maják

digitální nebo
klíčové spínače

fotobuňky
instalované 
na sloupku

fotobuňky

vysílač

řídící jednotka



Jednoduchá instalace a servis
Voděodolný, snadné připojení a zabudovaný 
kondenzátor.
Rychlé, jednoduché nastavení koncového spí-
nače, bronzová matice zabezpečuje bezpeč-
né zavírání.
Jednoduché programování stisknutím jednoho 
tlačítka (5024).
Spojka s protinárazovou bezpečnostní funkcí.
Automatická paměť koncových spínačů otevření 
a zavření se samoučící funkcí (5024).
Nastavení automatického zavření, částečné ote-
vření, zpomalení při otevírání a zavírání.
Systém pracuje i při výpadku proudu pomocí 

dobíjecích baterií (5024).
Doporučené řídící jednotky: Mindy A01, A6, 
A6F, A60, A700F a pro MB5024 
Mindy A824 a MC824H.
Doplňky:
PLA6 - zadní držák; délky 250mm 
pro otevírání směrem ven
PLA8 - přední držák k přišroubování
PLA10 - vertikální elektrický zámek 
PLA11 - horizontální elektrický zámek 
PLA13 - mechanický doraz pro otevřenou 
a zavřenou polohu

MOBY5000

výstražný maják

digitální nebo
klíčové 

spínače

řídící jednotka

fotobuňky
instalované 
na sloupku

fotobuňky

vysílač

Kód Popis

MB5024 samosvorný, 24 Vdc s magnetickým enkodérem, mechanický koncový doraz otevřené 
polohy

MB5015 samosvorný, 230 Vac, pomalý, s el. koncovými spínači otevřené polohy

MB5016 samosvorný, 230 Vac, pomalý, s el. koncovými spínači otevřené a zavřené polohy

MB5615 nesamosvorný, 230 Vac, rychlý, s el. koncovými spínači otevřené polohy

Elektromechanický pohon také v prove-
dení 24 Vdc s magnetickými enkodéry, 
vhodný pro intenzivní použití.
Jednoduché odblokování klíčem.
Hliníková konstrukce s polyesterovým 
nátěrem.
Exkluzivní, patentované uspořádání 
interních komponentů.

Technické údaje MB5024 MB5015 MB5016 MB5615

Napětí                                (Vac 50Hz) - 230 230 230

(Vdc) 24 - - -

Proudový odběr                       (line) (A) 5 1,1 1,1 1,3

Příkon                                          (W) 120 230 230 300

Zabudovaný kondenzátor                  (µF) - 7 7 7

Stupeň krytí                                  (IP) 44 44 44 44

Rychlost                                     (m/s) 0,016 0,013 0,013 0,016

Posun                                        (mm) 470 470 430 470

Maximální zátěž                             (N) 2000 2000 2000 2000

Provozní teplota                 (°C min/max) -20 ÷ +50 -20 ÷ +50 -20 ÷ +50 -20 ÷ +50

Teplotní odpojení                            (°C) - 140 140 140

Pracovní cyklus                              (%) 80 30 30 30

Rozměry                                     (mm) 953x110x110

Hmotnost                                      (kg) 7 7 7 7

MoBY 5000

PohoN PRo křídlové BRáNY do šířkY 
křídlA 5 M A hMoTNosTI 800 kG
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Kvalita a trvanlivost díky krytu, vyrobeném ze 
dvou pevných hliníkových krytů s finálním poly-
esterovým nástřikem, odolným vůči atmosféric-
kým vlivům. Vnitřní pohyblivé části kompletně 
z oceli, lehkých slitin a technopolyméru.
Extrémně jednoduchá instalace a údržba.
Spolehlivý a tichý: patentované rozložení
vnitřních součástí.
Bronzové vodící šrouby pro bezpečné zaví-
rání.
Jednoduché programování funkcí pomocí je-
diného tlačítka.
Spojka s protinárazovou bezpečnostní funkcí.
Uložení koncových pozic při otevírání a zavírání    
v módu samoučení.
Programování pauzy při automatickém zaví-
rání, průchod pro pěší, zpomalení při otevírání 

a zavírání.
Systém pracuje během výpadku elektrického 
proudu energie díky zálohovacím bateriím.
Řídící jednotka Mindy A824T a MC824H.
Doplňky:
PLA10 - vertikální elektrický zámek 
PLA11 - horizontální elektrický zámek 

kódová
klávesnice nebo
klíčový spínač

řídící
jednotka

fotobuňky
instalované
na sloupky

Kód Popis

To4024 samosvorný pohon, 24 Vdc s magnetickým enkodérem, mechanickým dorazem při 
otevírání a zavírání, délka křídla do 3 m, hmotnost křídla do 500 kg

To5024 samosvorný pohon, 24 Vdc s magnetickým enkodérem, mechanickým dorazem při 
otevírání a zavírání, délka křídla do 5 m, hmotnost křídla do 550 kg

To7024 samosvorný pohon, 24 Vdc s magnetickým enkodérem,mechanickým dorazem při 
otevírání a zavírání, délka křídla do 7 m, hmotnost křídla do 1700 kg

Technické údaje TO4024 TO5024 TO7024

Napětí                                           (V) 24 = 24 = 24 =

Maximální proud                             (A) 5 5 5

Jmenovitý proud                              (A) 2 2 2,5

Maximální příkon                            (W) 120 120 120

Jmenovitý příkon                             (W) 60 60 60

Stupeň krytí                                  (IP) 44 44 44

Posun                                        (mm) 385 540 584

Rychlost bez zátěže                       (m/s) 0,016 0,016 0,013

Rychlost se zátěží                         (m/s) 0,012 0,012 0,011

Maximální kroutící moment               (N) 1800 1800 2700

Jmenovitý kroutící moment                (N) 600 600 1400

Provozní teplota                             (°C) -20÷ +50 -20÷ +50 -20÷ +50

Cyklů/h při jmenovitém točivém momentu 30 24 30

Izolační třída A A F

Rozměry                                     (mm) 820x115x105 965x115x105 1200x128x150

Hmotnost                                      (kg) 6 7 15

PohoN PRo křídlové BRáNY do šířkY 
křídlA 3 M, 5 M A 7 M A hMoTNosTI 
od 500 kG do 1700 kG.

Nový model třetí generace.
První pro křídla do 7 m, ideální pro 
průmyslové využití a pro intenzivní 
používání.  
Jednoduché odblokování klíčem.
Snadný přístup k vnitřním částem 
motoru.
Exkluzivní patentované rozmístění 
vnitřních částí.
Kvalita a trvanlivost díky krytu, vyrobe-
ném ze dvou pevných hliníkových částí 
s finálním polyesterovým nástřikem, 
odolným vůči atmosférickým vlivům. 
Vnitřní pohyblivé části kompletně z 
oceli, lehkých slitin a technopolyméru.

Toona7

výstražný maják

fotobuňky

vysílač
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kód popis

ME3024
samosvorný pohon, 24 Vdc s magnetickým enkodérem se spojovací pákou 
a mechanickým dorazem při zavírání

ME3000
samosvorný pohon, 230 Vac, rychlý, převody mazané mazacím tukem se spojovací 
pákou a mechanickým dorazem při zavírání

ME3000l                 
samosvorný pohon, 230 Vac, pomalý, převody mazané mazacím tukem se spojovací 
pákou a mechanickým dorazem při zavírání     

ME3010           
samosvorný pohon, 230 Vac, v olejové lázni se spojovací pákou a mechanickým 
dorazem při zavírání   

MEcX schránka z nerezavějící oceli s mechanickým dorazem při otevírání

MEcF schránka s kataforézní povrchovou úpravou s mechanickým dorazem při otevírání

Plně kompatibilní s předchozím pohonem 
Metro.
Ještě širší rozsah: 4 verze Metroplex 
převodových motorů a 2 úplně nové modely 
schránek Metro Box.
Snadné použití: klíčem ovládané odblokování 
z obou stran, snadno ovladatelné jednou 
rukou. Nový systém mechanického dorazu při 
zavírání. Standardní otevírání max. 110°, s 
příslušenstvím až 360°.
Jednoduché programování stisknutím jednoho 
tlačítka (3024).
Protinárazová bezpečnostní funkce (3024).
Automatická ukládání koncových poloh oteví-
rání a zavírání se samoučicí funkcí (3024).
Programování doby pauzy, částečné otevírání, 

zpomalení během otevírání a zavírání.
Systém pracuje během výpadku el. proudu 
pomocí dobíjecích baterií (3024).
Doporučené řídící jednotky: Mindy A6, A6F, 
A60, A700F a pro ME3024 Mindy A824 a 
MC824H.
Doplňky:
PLA10 - vertikální elektrický zámek 
PLA11 - horizontální elektrický zámek 
MEA1 - příslušenství pro otevírání do 360° pro 
křídlo do délky max. 2,5m
MEA2 - odblokovací systém s klíčem
MEA3 - odblokovací systém s pákou pro použití 
na písčitém nebo hlinitém povrchu

výstražný maják

fotobuňky

kódová
klávesnice nebo

klíčový spínač

řídící
jednotka

fotobuňky
instalované
na sloupky

vysílač

METRoPlEX

Technické údaje ME3024  ME3000 ME3000L ME3010

Napětí                               (Vac 50 Hz) - 230 230 230

                                                (Vdc) 24 - - -

Proudový odběr                       (line) (A) 5 1,2 1,3 1,2

Příkon                                          (W) 120 250 300 250

Zabudovaný kondenzátor                  (µF) - 10 10 12

Stupeň krytí                                  (IP) 67 67 67 67

Točivý moment                             (Nm) 250 300 250 300

Rychlost                                 (ot/min) 1,4 1,14 0,8 1,14

Provozní teplota                 (°C min/max) -20 ÷ +50 -20 ÷ +50 -20 ÷ +50 -20 ÷ +50

Teplotní odpojení                            (°C) - 140 140 140

Pracovní cyklus                              (%) 80 30 30 40

Rozměry                                     (mm) 390x194,5x322

Hmotnost                                      (kg) 11 11 11 11,5

METRoPlEX

PohoN PRo křídlové BRáNY s 
křídlEM do 3,5 M A hMoTNosTI do 

600 kG, PodzEMNí MoNTáž.

Samosvorný elektromechanický pohon 
také ve 24 V verzi s magnetickým 
enkodérem pro intenzivní používání.
Mechanické zastavení při otevírání 
a zavírání 
Metro Box: 
Úplně nové modely základních boxů 
zajišťují optimální odolnost vůči korozi. 
Vodotěsné, s IP67 ochrannou 
charakteristikou
Spolehlivé a odolné:
komponenty motorů vyrobené z oceli
a bronzové slitiny.
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Pro křídlové brány do 3m se širokými slo-
upky.
Jeden model pro pravé i levé křídlo. Dvě samo-
svorné verze s 230Vac napájením (HY7005) a 
24Vdc napájením (HY7024) s magnetickým 
enkodérem. 
Jednoduché programování stisknutím jednoho 
tlačítka (7024).
Spojka s protinárazovou bezpečnostní 
funkcí (7024).
Automatická paměť koncových spínačů otevření 
a zavření se samoučící funkcí (7024).
Nastavení automatického zavření, částečné ote-
vření, zpomalení při otevírání a zavírání.

Systém pracuje i při výpadku proudu pomocí 
dobíjecích baterií (7024).
Doporučené řídící jednotky: Mindy A6, A6F, 
A60, A700F a pro HY7024 Mindy A824 a 
MC824H.
Doplňky:
HYA12 - prodloužené rameno
PLA10 - vertikální elektrický zámek 
PLA11 - horizontální elektrický zámek 
KIO - klíčový spínač s odblokovacím 
zařízením
KA1 - 6m lanko pro KIO

HYPPO7000

výstražný maják

digitální nebo
klíčové spínače

řídící 
jednotka

fotobuňky
instalované 
na sloupku

fotobuňky

vysílač

Kód Popis

HY7024 samosvorný, 24 Vdc s magnetickým enkodérem, kloubové rameno se zdrsněným 
povrchem, galvanizované a natřené, hmotnost křídla do 400 kg

HY7005 samosvorný, 230 Vac s pevným kloubovým ramenem se zdrsněným povrchem, 
galvanizované a natřené, hmotnost křídla do 800 kg

hYPPo 7000

PohoN PRo křídlovou BRáNu do 
šířkY křídlA 3 M A hMoTNosTI od 
400 kG do 800 kG

Technické údaje HY7024 HY7005

Napětí                                (Vac 50Hz) - 230

(Vdc) 24 -

Proudový odběr                       (line) (A) 5 1,2

Příkon                                          (W) 120 250

Zabudovaný kondenzátor                  (µF) - 10

Stupeň krytí                                  (IP) 44 44

Točivý moment                             (Nm) 250 400

Rychlost otáčení                     (ot./min.) 2 1,7

Doba otevírání                                 (s) 10 12

Provozní teplota                 (°C min/max) -20 ÷ +50 -20 ÷ +50

Teplotní odpojení                           (0C) - 140

Pracovní cyklus                              (%) 80 30

Rozměry                                     (mm) 350x242x165

Hmotnost                                      (kg) 13 13

Elektromechanický pohon montovaný 
na povrch sloupků, rovněž i verze 24 
Vdc s magnetickým enkodérem a  po-
hyblivým ramenem.
Jednoduché odblokování klíčem. Ma-
sivní rameno, galvanizované a natřené, 
posileno v místech většího mechanic-
kého namáhání.
Snadno instalovatelný: 
uchycení pomocí šroubů.
Dlouhá životnost: 
kovová mechanika.
Kompaktnost: 
nárazuvzdorný kryt, bez ostrých hran.

21
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vYsílAČE

433.92 Mhz

dosah 150–200 m; 

plovoucí kód 

4,5 x 1015 

kombinací

FloR a very vR,

Planotime

1 kanálový Flo1R-s

2 kanálový

standardní Flo2R-s

mini vERY vR

4 kanálový Flo4R-s

verze s rozpoznávacím a 
sekvenčním kódem pro 
hromadný zápis

1 kanálový Flo1R-sc

2 kanálový Flo2R-sc

4 kanálový Flo4R-sc

verze se sekvenčním kó-
dem pro hromadný zápis a 
integrovaný transpondéro-
vý obvod

2 kanálový Flo2R-M

4 kanálový
Flo4R-M

týdenní časový spínač

dálkové ovlá-
dání 6 zařízení
100 událostí/
týden

PlANoTIME

433,92 Mhz; 

dosah 150-200 m; 

plovoucí kód

72 bitové 

kódování oNE

1 kanálový on1

2 kanálový on2

4 kanálový oN4

9 kanálový on9

433.92 Mhz; 

dosah 150–200m; 

plovoucí kód

18 x 1015 kombinací 

sMIlo

2 kanálový SM2

4 kanálový sM4



23

433.92 Mhz plovoucí 

kód pro sérii vysílačů 

Flor, very vR, 

Planotime, oNE 

a NiceWay

univerzální,
paměťová karta pro 
63 kódů

1-kanálový
FloX1R

2-kanálový FloX2R

krytí IP53, paměťová karta 
pro 63 kódů, místo pro 
anténu ABFKIT

2-kanálový FloXB2R

zásuvný pro řídící 
jednotky NICE 
paměťová karta pro 
63 kódů

1-kanálový FloXIR

2-kanálový FloXI2R

SM zásuvka pro řídící jed-
notky NICE, 256 kódů; 
plovoucí kód

do 4 kanálů sMXI

modulární až pro 4 kanály, 
paměťová karta pro 256 
kódů

24 V FloXMR

230 V FloM220R

s kabelem, 256 kódů 2-kanálový sMX2R

433,92 Mhz plovoucí 

kód pro sérii 

vysílačů oNE

zásuvný,
paměť na 1024 vysílačů

oXI

zásuvný,
paměť na 1024 vysílačů 
s funkcí vysílání

oXIT

externí oX2

externí, 
s funkcí vysílání

oX2T

433.92 Mhz s pamětí 

pro 256 kódů pro sérii 

vysílačů sMIlo

s kabelem, 2-kanálový sMX2

SM zásuvka,  
až pro 4 kanály

sMXIs

PřIJíMAČE
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digitální spínač, 12 tlačítek, 

montáž na omítku

klávesnice MoT

dekodér pro klávesnici MOT MoRX

klávesnice s technologií BlueBus - není nutný 
dekodér

MoTb

bezdrátová, kompatibilní s přijímači FLOXR MoTXR

doPlŇkY

klíčový spínač

standardní vložka

montáž na 
omítku

MoSE

montáž pod 
omítku

MosI

evropská vložka

montáž na 
omítku

MoSEU

montáž pod 
omítku

MosIu

klíčový spínač s klíčem sEl

montáž na 
omítku

sElE

montáž pod 
omítku

sElI

klíČové sPíNAČE

ČTEČkA MAGNETIckých 
KarET

čtečka karet MoM

dekodér pro čtečku MOM MoRX

čtečka karet s tecnologií BlueBus - není nutný 
dekodér

MoMb

karta MocARd

klávEsNIcE
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doPlŇkY

synchronizované 

pro montáž na 

omítku

MoF

seřiditelné MoFo

s technologií 
BlueBus

MoFB

seřiditelné MoFoB

synchronizované

fotobuňky BF/FE

montáž na omítku

IP53 84x54x27 mm BF

77x64x32 mm

FE

odolný 
kryt

FEP

montáž na omítku 50x85x35 mm Fk

montáž pod omítku 77x64x80 mm FI

synchronizované

fotobuňky pro 

vnější instalaci 

F210/FT210

nastavitelné 

46x128x45 mm F210

s technologií BlueBus F210B

s bezdrátovým vysílačem FT210

s technologií BlueBus 
s bezdrátovým vysílačem

FT210B

modul pro připojení 

BlueBus MoFB a 

MoFoB k řídícím 

jednotkám bez 

technologie BlueBus

IB

FoToBuŇkY
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MINdY A

pro křídlové brány, pro 1 po-
hon 230 Vac, bez automa-
tického zavírání, kryt NICE, 
bez elektronické spojky

A0

pro křídlové brány, pro 1 
pohon 230 Vac, bez auto-
matického zavírání, vestavě-
ný přijímač, kryt NICE, bez 
elektronické spojky

ao1

elektronická spojka 
pevná svorkovnice

a6

pro křídlové brány, 
pro 2 pohony, řízeno 
mikroprocesorem, 
kryt IP55

elektrická spojka
vyjímatelná svorkovnice

A6F

elektronická spojka
zpomalení

A60

elektrická spojka
vyjímatelná svorkovnice
možnost přidání karty PIU

A700F

pro křídlové brány, pro 2 
pohony 24 Vdc s enkodé-
rem MOBY, METRO, HYP-
PO, řízeno mikroprocesorem, 
kryt IP55

A824

pro křídlové brány, pro 2 po-
hony 24 Vdc s enkodérem 
TOONA, řízeno mikroproce-
sorem, kryt IP55

A824T

doPlŇkY

řídící 
JEdNoTkY

MINdY TT miniaturní s vestavěným 
přijímačem

TT1n

pro jeden motor 230Vac TT2n

TT1l

pro  230Vac osvětlení TT2l/d

MooNclEvER
pro křídlové brány, pro 2 pohony 24Vdc s enkodérem, MOBY, 
HYPPO, METRO, TOONA, řízeno mikroprocesorom, technologie 
BlueBus, krytí IP 54

Mc824h
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slouPkY PRo 
FoToBuŇkY
hliníkový sloupek 

s ochranným krytem

pro 1 spínač, výška 1100 mm Mocs

pro 2 fotobuňky, výška 1000 mm MocF2

pro 1 fotobuňku, výška 500 mm MocF

lisovaný hliníkový 

sloupek s povrchovou 

úpravou (barvený)

pro FE, FEP a SELE,výška 1000 mm cos

pro FE a FEP, výška 500 mm coF

pro BF, výška 500 mm coB

pro FK cok

doPlŇkY

lucY

napájení 230 Vac 40W lucY

napájení 24 Vac/Vdc 25W lucY24

napájení 12 Vac/Vdc 21W se zabudovanou anténou 
433.92 MHz

lucYB

výsTRAžNé 
MAJákY

MooNlIGhT

se zabudovanou 

anténou 

433,92 Mhz

napájení 230 Vac, 40W transparentní MlT

napájení 24 V ac/dc 25W transparentní Ml24T

napájení 12 V ac/dc 21W transparentní MlBT
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síť prodejců po celé ČR
PKB_28.CZ-10-A

KONTAKT:
OLYMPS DOOR s. r. o.,

Prosecká 851/64, 190 00 Praha 9
tel.: 284 810 498, fax.: 284 818 196

infolinka zdarma: 800 152 741
e-mail: obchod@olymps-door.cz

osTATNí
PRodukTY

„slEduJEME zA vás NovINkY v dEsIGNu,
 dohlížíME NA kvAlITu, dodávAME NA MíRu”

NEPřEhlédNěTE
NAšE dAlší PRosPEkTY

RYchloBěžNá
vRATA

PERsoNálNí
dvEřE
aparT

GARážová
vRATA
sIdE

závoRYTěsNící
líMcE

vYRovNávAcí
MůSTKy

pohony
PosuvNých
bran

GARážová
vRATA

průMYslová
vRATA

pohony
PosuvNých
bran

závoRY


