
EXTERNE 
AUTOMATISERING 
VOOR DRAAIHEKKEN 
TOT 4 M (13 FT)  
PER VLEUGEL

Ferni



Veelzijdig op kolommen  
van grote afmetingen.  
 
Ferni kan eenvoudig worden bevestigd op enkele vleugels tot een 
lengte van 4 m (13 ft) bij aanwezigheid van grote kolommen, waar 
de hartafstand tussen de voorkant van de kolom en het scharnier 
van het hek behoorlijk groot kan worden, zelfs 30 cm (1,5 in).

Interne  
fotocel

Externe
schakelaar

Externe
fotocellen

C MAX 
Afstand tussen het binnenoppervlak van de 
kolom en de rotatie-as van het hek

Maten (mm)

Afmetingen toepassing (mm)
MODELLEN FE40230 • FE40230V • FE4024 • FE4024V
VLEUGELOPENING (°) A C max.
90 110 300
90 150 380
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Voordelen 
die oplossingen 
worden.

SIMPELWEG PRAKTISCH  
Bij het monteren zijn geen 
metselwerkzaamheden of verwijdering 
van de vleugel nodig: de automatisering past 
zich perfect aan de toepassingseisen aan. 
Ook wordt er standaard een scharnierarm bij 
geleverd, maar er is ook een speciale rechte 
arm verkrijgbaar voor installaties bij muren of 
omheiningen in de buurt van het hek. 
 

“DOUBLE FACE” AUTOMATISERING 
Het exclusieve “double face”-systeem van de eindaanslagen maakt de 
installatie en afstelling nog praktischer en makkelijker. 
Afhankelijk van de installatieplaats van de motor (op de rechter- of 
linkerkolom) kan de groep microschakelaars op de meest geschikte 
positie worden geplaatst. 

TOTALE CONTROLE
•	Veilig beheer van de beweging van de vleugel en van de vertragingsfasen 

met encodertechnologie die nauwkeurig de aanwezigheid van eventuele 
obstakels in het traject van de vleugel detecteert.

•	Zelfdiagnose van de veiligheidsinrichtingen, zoals de fotocellen, vóór  
elke beweging. 

VEREENVOUDIGDE INSTALLATIE 
De extreme veelzijdigheid en de bijzondere kenmerken van deze 
automatisering vereenvoudigen in elke fase het werk van de professional en 
maken een praktische, nauwkeurige en gerichte toepassing mogelijk, met 
name in reeds bestaande contexten.
•	Eén kabel met vier geleiders voor het beheer van de voeding   

en de vertragingen.
•	Opslag van zenders met verschillende codes (max. 250 gebruikers).
•	Stuurkast voorzien van display voor de functieprogrammering.

Ontdek op came.com het volledige 
productengamma van Came! 
 
Came is toonaangevend op het gebied 
van automatiseringen voor woningen, 
industrie, en omvangrijke technische 
installatieprojecten. 
 
Een compleet assortiment van oplossingen  
voor de woning: van automatiseringen 
voor hekken en garagepoorten, motoren 
voor rolluiken en zonweringen tot 
domoticabesturing, inbraakbeveiligings- 
en 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 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.

 De veiligheid van EN TESTED 
Een elektromechanisch systeem met het 
merk EN TESTED garandeert altijd een 
veilige gecontroleerde beweging van de 
afsluiting, in overeenstemming met de 
geldende normen inzake sluitkrachten. 



Came S.p.A. 
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GARANZIA QUALITÀ ORIGINALE

De producten van Came
worden geheel ontworpen
en geproduceerd in ITALIË

Came S.p.A.

Via Martiri della Libertà, 15 
Dosson di Casier 
Treviso - Italy
 
www.came.com Came is a company of

AD-HOCELEKTRONICA VOOR UW BEHOEFTEN!  
Ferni is zowel in de uitvoeringen op 230 V AC als in de uitvoeringen op 24 V DC verkrijgbaar.  
In de tabel staan de hoofdkenmerken van de stuurkasten, gecombineerd met de motoren.

STUURKAST ZA3N ZM3E ZLJ24 ZLJ14 ZL170N ZL19N

VEILIGHEIDSFUNCTIES

ZELFDIAGNOSE van de veiligheidsinrichtingen

WACHTEN voor obstakel

HALVERWEGE STOPPEN  

OBSTAKELDETECTIE voor de fotocellen

Inrichting voor de BEWEGINGSCONTROLE en OBSTAKELDETECTIE

BESTURINGSFUNCTIES

1 vleugel OPENEN VOOR VOETGANGER

1 vleugel GEDEELTELIJK OPENEN

ALLEEN OPENEN met zender en/of knop

Aansluiting knop ALLEEN OPENEN of ALLEEN SLUITEN

OPENEN-STOPPEN-SLUITEN-STOPPEN met zender en/of knop

OPENEN-SLUITEN-OMKEREN met zender en/of knop

HOLD-TO-RUN

VERTRAGING OPENEN 1e VLEUGEL

VERTRAGING OPENEN 2e VLEUGEL

KENMERKEN EN REGELINGEN

Aansluiting CYCLUSLAMP

Aansluiting SERVICELAMP

Aansluiting ELEKTRISCH SLOT/ELEKTRISCHE VERGRENDELING en/of HAMERSLAG

Regelbare DUUR AUTOMATISCHE HERSLUITING

Vertraging tijdens OPENEN en/of SLUITEN

Werking met NOODBATTERIJEN (optie)

Regelbare BEWEGINGS- en VERTRAGINGSSNELHEDEN *

*OPMERKINGEN: alleen vertragingssnelheid   230 V AC •  24 V DC

MODEL FE40230 FE40230V FE4024 FE4024V

IP-Beschermingsgraad 44 44 44 44

Voeding (V - 50/60 Hz) 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC

Motorvoeding (V - 50/60 Hz) 230 AC 230 AC 24 DC 24 DC

Stroomopname (A) 1,2 1,3 7 Max. 5 Max.

Vermogen (W) 140 150 130 150

Duur opening naar 90° (s) 34 18 REGELBAAR REGELBAAR

Inschakelduur (%) 30 30 INTENSIEF GEBRUIK INTENSIEF GEBRUIK

Koppel (Nm) 540 320 360 360

Bedrijfstemperatuur (°C / °F) -20 ÷ +55 / -4 ÷ +131 -20 ÷ +55 / -4 ÷ +131 -20 ÷ +55 / -4 ÷ +131 -20 ÷ +55 / -4 ÷ +131

Thermobeveiliging motor (°C / °F) 150 / 302 150 / 302 - -

 230 V AC •  24 V DC

 GEBRUIKSLIMIETEN (MAX. VLEUGELLENGTE) 

2 m 
6,6 ft

FE40230 
800 kg 
1770 lb

FE40230V 
800 kg 
1770 lb

FE4024 
800 kg 
1770 lb

FE4024V 
800 kg 
1770 lb

* 
2,5 m 
8,2 ft

FE40230 
600 kg 
1330 lb

FE40230V 
600 kg 
1330 lb

FE4024 
600 kg 
1330 lb

FE4024V 
600 kg 
1330 lb

* 3 m 
10 ft

FE40230 
500 kg 
1100 lb

FE40230V 
500 kg 
1100 lb

FE4024 
500 kg 
1100 lb

FE4024V 
500 kg 
1100 lb

* 3,5 m 
11,5 ft

FE40230 
450 kg 
992 lb

FE40230V 
450 kg 
992 lb

FE4024 
450 kg 
992 lb

FE4024V 
450 kg 
992 lb

* 4 m 
13 ft

FE40230 
400 kg 
880 lb

FE40230V 
400 kg 
880 lb

FE4024 
400 kg 
880 lb

FE4024V 
400 kg 
880 lb

* OPMERKINGEN: Het wordt aanbevolen een elektrisch slot op de vleugele installeren  230 V AC •  24 V DC

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