
Book
Kompletne rozwi¹zania:

Book jest innowacyjnym napêdem uzupe³niaj¹cym ofertê 
KINGgates

 

 

si³ownik Book o sile uci¹gu 1000N
dostêpny jest tylko w zestawach z pilotem Stylo 4K.

 w zakresie automatyki do bram segmentowych. 

 wraz 
z przeniesieniem napêdu za pomoc¹ przek³adni pasowej, 
z pasem wzmocnionym szeœcioma stalowymi linkami. 

pozwalaj¹c 
zredukowaæ wymagan¹ przestrzeñ, a tym samym 
umo¿liwiaj¹c instalacjê w ciasnych gara¿ach. 

Napêd Book jest przyk³adem kreatywnoœci produkcji KINGgates.
  

Si³ownik Book dostêpny jest w wersji 1000N

G³owica silnika mo¿e byæ obracana o 90 °

Dane techniczne Book 1000

Zasilanie  230 

Zasilanie silnika  24

-20 ÷ +55 

1,1

Temperatura pracy  

Natê¿enie pr¹du  

9

60

Prêdkoœæ przesuwu 

380x246x96

Intensywnoœæ pracy

(Vpp) 

(Vps)

(°C)

(A)

(cm/s)

(%)

Wymiary 

Maks. wym. bramy segmentowej

(mm)

2(m ) 12

22

Funkcjonalna centrala steruj¹ca GD 20

Wbudowany radioodbiornik

 pracuje 
w trybie: manualnym, krok po kroku oraz krok po 
kroku z automatycznym zamkniæciem. Centrala 
posiada równie¿ funcjê automatycznego zamkniæcia, 
programowalny czas pauzy, pùynn¹ regulacjê 
siùy/prædkoúci, czuùoúci oraz funkcjê czæúciowego 
otwarcia bramy. Centrala umo¿liwia sterowanie 
dodatkowym oœwietleniem. Istnieje mo¿liwoœæ
skonfigurowania urzàdzeñ bezpieczeñstwa dla 
zabezpieczenia przy otwieraniu

 kompatybilny 
z pilotami Stylo 4K.

Centrala steruj¹ca GD 20

24V

  

 

Wbudowana ¿arówka Stalowa prowadnica,
blacha gruboœci 1,3 mm

Innowacyjny system
wysprzêglania

Mechanizm z ³o¿yskiem
kulkowym

Centrala steruj¹ca
GD 20

Automatyka do bram gara¿owych 
do 1000N i maksymalnej 

2powierzchni bramy 12 m

Book



Przyk³adowa instalacja:
1 si³ownik Book
1 prowadnica GRB/GLB
1 para fotokomórek Viky
1 lampa sygnalizacyjna z anten¹ Idea 24 Plus
1 pilot Stylo 4K

Przyk³adowa instalacja - Book

Akcesoria

Zestaw Book

Zestaw automatyki do bram gara¿owych: 
 si³ownik Book 1000N z wbudowan¹ central¹ steruj¹c¹ GD 20

i radioodbiornikiem
 

GLB3)

1.

2. jednoelementowa szyna prowadz¹ca 3 m z paskiem zbrojonym
(

 pilot 4-kana³owy Stylo 4K3.

ZESTAW Book R3 1000 N idealny do bram o wysokoœci do 2.45 m
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SBLO 01

Zewnêtrzny system
wysprzêglania do 
pod³¹czenia do klamki 

85,00 netto | 104,55 brutto

SBLO 500

Zewnêtrzny system
wysprzêglania do monta¿u
w otworze panelu bramy

85,00 netto | 104,55 brutto

Idea 24 Plus

Lampa sygnalizacyjna
24V z wbudowan¹ anten¹

90,00 netto | 110,70 brutto

 

Viky 30 Stylo 4 K

Para fotokomórek 
(nadajnik + odbiornik)

180,00 netto | 221,40 brutto

Pilot 4-kana³owy z kodem 
dynamicznie zmiennym

65,00 netto | 79,95 brutto

Zestaw Book R3

900,00 netto | 1 107,00 brutto

Zestaw Book R35

1000,00 netto | 1 230,00 brutto

2[3 x 1,5 mm ] zasilanie 230 V
2[4 x 0,5 mm ] linia foto RX
2[2 x 0,5 mm ] linia foto TX

[Rg58] antena
2[2 x 0,75 mm ] lampa 

Zestaw automatyki do bram gara¿owych: 
 si³ownik Book 1000N z wbudowan¹ central¹ steruj¹c¹ GD 20

i radioodbiornikiem
 jednoelementowa szyna prowadz¹ca 3.5 m z paskiem zbrojonym

(GRB35)
 pilot 4-kana³owy Stylo 4K

1.

2.

3.

ZESTAW Book R35 1000 N idealny do bram o wysokoœci do 2.95 m

NEW


