
Frog-J

ONDERGRONDSE 
AUTOMATISERING 
VOOR DRAAIHEKKEN 
TOT 1,8 M (6 FT) PER 
VLEUGEL



De eenvoudige 
ondergrondse  
oplossing.  
 
Frog-J is een ondergrondse motor voor kleine draaihekken met 
een lengte tot 1,8 m (6 ft) per vleugel. De installatie behoeft geen 
dure plaatsingswerkzaamheden, omdat de automatisering slechts 
85 mm (3,4 in) aan diepte inneemt. De ideale automatisering voor 
kleine draaihekken in woonomgevingen.
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CEMENT 85 mm 
3,4 in

Maten (mm)
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Voordelen 
die oplossingen 
worden.

VEREENVOUDIGDE INSTALLATIE 
Slechts 85 mm (3,4 in) diepte is nodig om de behuizing van Frog-J 
te plaatsen! Hierdoor is de automatisering eenvoudig te installeren, 
ook op plaatsen waar geen ondergronds systeem is of waar de 
metselwerkzaamheden al voltooid zijn. 

TOTALE CONTROLE
•	De encoderelektronica garandeert een veilig beheer van de beweging 

en de vertragingsfasen van de vleugel, omdat ze nauwkeurig eventuele 
obstakels in het traject detecteert.

•	De in de printplaat ingebouwde signaleringsleds zorgen voor een 
eenvoudige diagnose van de systeemfuncties.

•	De installatie wordt vereenvoudigd dankzij één kabel met drie geleiders 
voor het beheer van de voeding en de vertragingen.  

INNOVATIEF EN EXCLUSIEF INGEBOUWD ONTGRENDELINGSSYSTEEM  
MET EIGEN SLEUTEL 
Makkelijk, veilig, hermetisch, beschermd door het speciale luikje met 
afdichtingen; eenvoudig bereikbaar zowel binnen het hek als  
van buitenaf. 

VEILIGHEID ONDER CONTROLE 
Het systeem wordt beheerd door de instelbare stuurkast met diverse 
functies, waaronder zelfdiagnose van de veiligheidsinrichtingen. 
Vóór elke beweging controleert de elektronica de werking van de fotocellen 
en de veiligheidsranden om een veilige opening of sluiting van het   
hek te garanderen.

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. 
is houder van de certificaten 

voor Kwaliteit 
en Milieubeheer

UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001
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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

MODEL FROG-J

IP-Beschermingsgraad 67

Voeding (V - 50/60 Hz) 230 AC

Motorvoeding (V - 50/60 Hz) 24 DC

Stroomopname (A) 10 Max.

Vermogen (W) 240

Duur opening naar 90° (s) REGELBAAR

Inschakelduur (%) INTENSIEF GEBRUIK

Koppel (Nm) 260

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

Thermobeveiliging motor (°C / °F) -

  24 V DC

 GEBRUIKSLIMIETEN
1,8 m 
6 ft

FROG-J 
200 kg 
441 lb

  24 V DC

STUURKAST ZL92 ZLJ24 ZLJ14

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 SERVICELAMP

Uitgang contact voor 2e RADIOKANAAL

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 

ZELFLERING van de eindaanslagen tijdens het openen en sluiten

 24 V DC

AD-HOCELEKTRONICA VOOR UW BEHOEFTEN!  
Frog-J is verkrijgbaar in de uitvoering met motor op 24 V DC.  
In de tabel staan de hoofdkenmerken van de stuurkasten, gecombineerd met de motoren.

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