
AUTOMATISCHE 
SLAGBOOM  
VOOR DOORGANGEN  
TOT 3,75 M  
(12,3 FT).

Gard 4



De automatische 
slagboom die 
design en veiligheid 
verenigt. 
 
De serie van slagbomen Gard 4 is specifiek voor doorgangen 
tot 3,75 m (12,3 ft). Zachte profielen en ronde hoeken voor een 
oplossing die perfect in verschillende installatieomgevingen past.
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Bevestiging van het zonnepaneel 001ZERO-E01.

Carter boomafdekking.

Signaleringslichten  
in een alternerend lichtsnoer zorgen voor  

een betere zichtbaarheid  
van de boom en absolute duurzaamheid  

van de lichtbronnen.

Ingebouwd ledknipperlicht. 
Behoeft geen onderhoud en 

garandeert volledige zichtbaarheid.

Buisvormige elliptische boom met  
rubberen stootprofiel. 

Maximale beperking van het 
zeileffect waardoor de goede 

werking ook bij harde wind wordt 
gegarandeerd.

Geïntegreerde 
veiligheidsfotocellen  

die direct op de kolom  
worden aangebracht.

Carter van gegoten aluminium 
dat de besturingselektronica 

beschermt en het heel 
gemakkelijk maakt om 

verrichtingen eraan uit te voeren.

Gard 4 is ook met behuizing  
van geborsteld roestvrij staal AISI 304 verkrijgbaar 

Mod.: G4040IZ - G4040IE.

Maten (mm)



Voordelen 
die oplossingen 
worden.

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.

TOTALE CONTROLE  
De serie Gard 4 is in verschillende modellen verkrijgbaar, alle met 
ingebouwde stuurkast. De elektronica beschikt over encodertechnologie 
waarmee de boom wordt bestuurd en obstakels worden gedetecteerd. 
Een snelle zelfdiagnose van de veiligheidsinrichtingen wordt uitgevoerd 
voordat de automatisering in werking treedt, waardoor de normale 
besturings- en veiligheidsfuncties verbeterd en geoptimaliseerd worden. 
 
TOTALE TOEGANGSCONTROLE  
Iedere automatische slagboom van de serie Gard 4 kan aan de 
verschillende toegangscontrolesystemen van Came worden aangesloten, 
waarmee de in- of uitgang voor geautoriseerd personeel kan worden 
bepaald, geprogrammeerd en geactiveerd.

EENVOUD EN BESPARING  
Gard 4 is tevens verkrijgbaar in een uitvoering 
die voorzien is van de “Sleep Mode”-
technologie, die het stroomverbruik tot 
een minimum beperkt als de motor niet in 
werking is. Bovendien is hij compatibel met 
het nieuwe zonnepaneel Zero-E, waardoor 
de slagboom ook in omgevingen zonder 
elektriciteitsaansluiting kan werken.

BOOM MET SCHARNIER 
Dankzij de speciale uitrusting voor 
halfelliptische bomen kan de slagboom ook 
geïnstalleerd worden op plaatsen waar de 
beschikbare hoogte het openen van de 
boom niet toelaat, zoals in ondergrondse 
parkeergarages.

BREEKBEVEILIGING BOOMHOUDER

BASIS  
Na de botsing steunt het uiteinde van de losgekomen boom 
op de grond.

PLUS  
Na de botsing draait de losgekomen boom 90° en steunt het 
uiteinde op de grond.



MODEL G4040E 
G4040IE

G4040Z 
G4040IZ

STUURKAST ZL39 ZL38

VEILIGHEIDSFUNCTIES

ZELFDIAGNOSE van de veiligheidsinrichtingen

WAARSCHUWINGSKNIPPERLICHT voor openen en sluiten

WEER OPENEN tijdens het sluiten

WACHTEN voor obstakel

TOTALE STOP

OBSTAKELDETECTIE voor de fotocellen

ENCODER

Inrichting voor de BEWEGINGSCONTROLE en OBSTAKELDETECTIE

AMPEROMETRISCHE DETECTIE

BESTURINGSFUNCTIES

ALLEEN OPENEN met zender en/of knop

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

Aansluiting CYCLUSLAMP

Aansluiting SERVICELAMP

Antenne

Aansluiting WAARSCHUWINGSLICHT "OPEN"

Regeling van de BEDRIJFSDUUR

ZELFLERING van de RADIOCODE van de zender

Regelbare DUUR AUTOMATISCHE HERSLUITING

Vertraging tijdens OPENEN en/of SLUITEN

Werking met NOODBATTERIJEN (optie)

MASTER-SLAVE

Regelbare BEWEGINGS- en VERTRAGINGSSNELHEDEN 

DISPLAY

Elektronische REM

ZELFLERING van de eindaanslagen tijdens het openen en sluiten

SLEEP MODE

Aansluiting aan zonnepaneel

   •  24 V DC

MODEL G4040Z • G4040IZ • G4040E • G4040IE

IP-Beschermingsgraad 54

Voeding (V - 50/60 Hz) 230 AC

Motorvoeding (V - 50/60 Hz) 24 DC

Stroomopname (A) 15 Max.

Vermogen (W) 300

Duur opening naar 90° (s) 2 ÷ 6

Inschakelduur (%) INTENSIEF GEBRUIK

Koppel (Nm) 600

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

Thermobeveiliging motor (°C / °F) -

  •  24 V DC

AD-HOCELEKTRONICA VOOR UW BEHOEFTEN!  
Gard 4 is in uitvoeringen op 24 V DC verkrijgbaar.
In de tabel staan de hoofdkenmerken van de stuurkasten, gecombineerd met de motoren.

GEBRUIKSLIMIETEN (MAX. NUTTIGE DOORGANGSBREEDTE) 

3,75 m 
12,3 ft

G4040Z G4040IZ G4040E G4040IE

  24 V DC

Came S.p.A. 
is houder van de certificaten 
voor kwaliteitsmanagement

en milieubeheer
UNI EN ISO 9001
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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
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