
Jet
Kompletne rozwi¹zania:

Dziêki odpinanym po³¹czeniom instalacja i konserwacja 
jest ³atwa i szybka.

 si³owniki Jet dostêpne s¹
tylko w zestawach zawieraj¹cych 2 si³owniki, centralê steruj¹c¹
Star 2230 z wbudowanym radioodbiornikiem, pilota 4-kana³owego
Stylo 4K oraz komplet fotokomórek Viky 30.

Idealnie wpisuje siê w otoczenie ka¿dej bramy. 
Dziêki eleganckiej aluminiowej obudowie, napêd Jet jest 
przyk³adem oryginalnej w³oskiej stylistyki.

 Kondensator jest wbudowany w si³ownik, 
zaœ regulowane ograniczniki krañcowe pozwalaj¹ na szybkie
ustawienie po³o¿eñ krañcowych bramy. 

zaprojektowana ze szczególnym naciskiem na jak najwiêksz¹
trwa³oœæ. Wszystkie elementy obrotowe posiadaj¹ ³o¿yska kulkowe, 
skutecznie eliminuj¹ce ha³as i tarcia. Zastosowanie stali
i br¹zu zapewnia trwa³oœæ i niezawodnoœæ nawet w ciê¿kich 
warunkach. 

 oraz posiada indywidualny klucz 
wraz z os³on¹ zamka wykonan¹ z ABS. Znajduje siê ona 
w górnej czêœci korpusu si³ownika, dziêki czemu mo¿liwe 
jest szybkie i praktyczne jej wykorzystanie przy minimalnym wysi³ku
w przypadku braku zasilania.

Sercem napêdu Jet jest mechaniczna przek³adnia, 

DŸwignia rêcznego wysprzêglania wykonana jest 
z aluminiowego odlewu

Dane techniczne Jet 230

Zasilanie  230 

Zasilanie silnika   230 

Moc silnika  200 

-20 ÷ +55 Temperatura pracy
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Ciê¿ar si³ownika

Maks. parametry skrzyd³a
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 3 m / 600 kg
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Funkcjonalna centrala steruj¹ca Star

Wbudowany radioodbiornik

 umo¿liwia 
³atwe programowanie, jednoczeœnie 

gwarantuj¹c niezwykle wysokie osi¹gi w zakresie 
bezpieczeñstwa. Plastikowa obudowa, zapasowe 
bezpieczniki, opisane pod³¹czenia, trzy przyciski 
programowania - to tylko kilka przyk³adów 
innowacyjnoœci produktu. 

instalatorowi 

kompatybilny 
z pilotami Stylo 4K.

 

Centrala steruj¹ca Star 2230 - 230V

Przek³adnia wykonana
z br¹zu - trwa³a, solidna
i niezawodna

Aluminiowa obudowa Mechaniczne wy³¹czniki
krañcowe

£atwe i szybkie 
pod³¹czenie zasilania

Opcjonalne szczotki
zabezpieczaj¹ce

230V

Automatyka do bram 
skrzyd³owych do maksymalnej
szerokoœci wjazdu 6 metrów

Jet



Przyk³adowa instalacja:
2 si³owniki Jet
1 centrala steruj¹ca Star 2230 Box
1 para fotokomórek Viky 
1 lampa sygnalizacyjna z anten¹ 
Idea 230 Plus
1 pilot Stylo 4K

Przyk³adowa instalacja - Jet

Akcesoria

Zestaw Jet

Zestaw automatyki do bram dwuskrzyd³owych: 
 2 si³owniki Jet 230V skrzyd³o 3m/600 kg
 centrala steruj¹ca z radioodbiornikiem Star 2230 Box
 pilot 4-kana³owy Stylo 4K
 para fotokomórek Viky 30

1.
2.
3.
4.

Zestaw Jet
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BK 01

Mechaniczny wy³¹cznik
krañcowy
(2 szt. w opakowaniu)

60,00 netto | 73,80 brutto

PLA10

Zamek elektromagnetyczny
pionowy

350,00 netto | 430,50 brutto

PLA11

Zamek elektromagnetyczny
poziomy

350,00 netto | 430,50 brutto

Idea 230 Plus

Lampa sygnalizacyjna
230V z wbudowan¹ anten¹

90,00 netto | 110,70 brutto

2[3 x 1,5 mm ] zasilanie 230 V
2[4 x 1,5 mm ] zasilanie si³owników
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 Jet

2 350,00 netto | 2 890,50 brutto

2 3 41

SELC 100

Karta do obs³ugi
elektrozamka

55,00 netto | 67,65 brutto


