Cat

AUTOMATISCHE
KETTINGAFSLUITING
VOOR DOORGANGEN
TOT 16 M
(52,5 FT)

De automatische
kettingafsluiting.
Cat is een gepatenteerd product van Came, ideaal voor het
afbakenen van parkeerplaatsen en privéparkeervakken voor één
of meerdere auto's. Cat kan ook in historische centra worden
toegepast voor het beheer van voetgangersgebieden
of zones met beperkt verkeer. De afsluiting is geschikt voor nuttige
doorgangen tot 16 m (52,5 ft) breed.

Energiezuinig
ledknipperlicht

Bedieningsschakelaar.
Interne
fotocellen

Externe
fotocellen

Geleider voor kettingbescherming.

Maten (mm)

520

780

280
230

280
230

MAX. BREEDTE NUTTIGE DOORGANG

Voordelen
die oplossingen
worden.

GROTE TOEPASSINGSVEELZIJDIGHEID

De garantie van 24 Volt.

De systemen met motor op 24 Volt bieden
maximale werkingsveiligheid en een groot
aanpassingsvermogen aan intensieve
werkingsomstandigheden, zoals bij
toepassingen in industriële omgevingen en
bij appartementengebouwen.
Bovendien werkt een systeem 			
op 24 Volt ook bij stroomuitval dankzij
de optionele batterijen.

• Motor, stuurkast, rf-ontvanger en alle voorzieningen
voor de werking, ook bij stroomuitval, zitten in de paal.
• Bij stroomuitval en in noodsituaties kan dankzij het veiligheidsslot met
unieke sleutel de ketting direct losgemaakt worden.
• De stuurkast, die in de groep zit ingebouwd, voedt de motor
en alle aan het systeem aangesloten uitrustingen op 24 V DC
laagspanning .

Ontdek op came.com het volledige
productengamma van Came!

TOTALE TOEGANGSCONTROLE

Een compleet assortiment van oplossingen
voor de woning: van automatiseringen
voor hekken en garagepoorten, motoren
voor rolluiken en zonweringen tot
domoticabesturing, inbraakbeveiligingsen beeldintercomsystemen. Technologie
en betrouwbaarheid, ook voor uw
onderneming, dankzij oplossingen die
ontworpen zijn voor de automatisering
van industriële deuren, automatische
poorten, verkeersslagbomen, tourniquets,
toegangscontrole- en parkeersystemen.

De kettingafsluiting Cat kan aan de verschillende
toegangscontrolesystemen van Came worden aangesloten, waarmee
de in- of uitgang voor geautoriseerd personeel kan worden bepaald,
geprogrammeerd en geactiveerd.

ELEKTRONICA OP 230 V

• Mechanische eindaanslagen bij het openen en sluiten, die eenvoudig
in te stellen zijn en geen verdere correcties behoeven.
• Automatische sluiting na de vooraf ingestelde duur, 		
regelbaar met trimmer.
• Bediening “zonder houdfunctie” waarbij de bedieningsknop tijdens de
gehele beweging ingedrukt moet worden gehouden, en de mogelijkheid
de beweging van de ketting onmiddellijk te stoppen.

Came is toonaangevend op het gebied
van automatiseringen voor woningen,
industrie, en omvangrijke technische
installatieprojecten.

AD-HOCELEKTRONICA VOOR UW BEHOEFTEN!

Cat is zowel in uitvoeringen op 230 V AC als op 24 V DC verkrijgbaar.
In de tabel staan de hoofdkenmerken van de stuurkasten, gecombineerd met de motoren.
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GARANZIA QUALITÀ ORIGINALE

De producten van Came
worden geheel ontworpen
en geproduceerd in ITALIË

TOTALE STOP
OBSTAKELDETECTIE voor de fotocellen
AMPEROMETRISCHE DETECTIE
BESTURINGSFUNCTIES
Aansluiting knop ALLEEN OPENEN of ALLEEN SLUITEN
OPENEN-SLUITEN-OMKEREN met zender en/of knop
HOLD-TO-RUN
ONMIDDELLIJK SLUITEN
KENMERKEN EN REGELINGEN
Aansluiting KNIPPERLICHT
Antenne
Aansluiting WAARSCHUWINGSLICHT "OPEN"
Aansluiting WAARSCHUWINGSLICHT "GESLOTEN"
ZELFLERING van de RADIOCODE van de zender
Regelbare DUUR AUTOMATISCHE HERSLUITING
Werking met NOODBATTERIJEN (optie)
Regelbare BEWEGINGS- en VERTRAGINGSSNELHEDEN
230 V AC • 24 V DC

Came S.p.A.
is houder van de certificaten
voor kwaliteitsmanagement
en milieubeheer
UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001

MODEL

CAT-X

CAT-X24

IP-Beschermingsgraad

54

54

Voeding (V - 50/60 Hz)

230 AC

230 AC

Motorvoeding (V)

230 AC 50/60 Hz

24 DC

Stroomopname (A)

2,7

20 Max.

Vermogen (W)

300

240

Duur beweging (s)

11

REGELBAAR

Inschakelduur (%)

30

INTENSIEF GEBRUIK

Trekkracht (kg)

50

50

-20 ÷ +55 / -4 ÷ +131

-20 ÷ +55 / -4 ÷ +131

150 / 302

-

Bedrijfstemperatuur (°C / °F)
Thermobeveiliging motor (°C / °F)

230 V AC • 24 V DC

GEBRUIKSLIMIETEN (MAX. NUTTIGE DOORGANGSBREEDTE)
8m
26,3 ft

(ketting 9 mm)

16 m
52,5 ft

(ketting 5 mm)

CAT-5

SOMMIGE UITVOERINGEN ZIJN MISSCHIEN NIET
VERKRIJGBAAR IN UW LAND. RAADPLEEG VOOR
MEER INFORMATIE UW VERKOPER.

CAT-15

230 V AC • 24 V DC
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