
Ovo
Kompletne rozwi¹zania:

Trwa³y i cichy:

Maksimum bezpieczeñstwa

G³owica si³ownika mo¿e byæ obracana o 90 ° 

Autoprogramowanie:

System rêcznego wysprzêglania

 

 

 

si³ownik Ovo o sile uci¹gu 550N
dostêpny jest tylko w zestawach z pilotem Stylo 4K.

 metalowe elementy mechaniczne, pasek napêdowy
z wytrzyma³ym przeplotem linek stalowych oraz wytrzyma³a
galwanizowana prowadnica w jednym odcinku.

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

 

zapewniaj¹ po³¹czenia 
niskonapiêciowe oraz automatyczne rozpoznanie przeszkody.

si³ownik podczas instalacji automatycznie
dobiera najlepsze parametry funkcjonowania dla danej bramy.

pozwala u¿ytkownikowi 
rêcznie otwieraæ i zamykaæ bramê w przypadku braku zasilania.

Dane techniczne Ovo 550

Zasilanie  230 

Zasilanie silnika  24

Si³a uci¹gu 550

-20 ÷ +55 

7

Temperatura pracy  

30

Prêdkoœæ przesuwu  

(Vpp) 

(Vps)

(N)

(°C)

(cm/s)

Intensywnoœæ pracy

Wymiary 

Maks. wym. bramy segmentowej 

(cykle/dzieñ)

(mm)

( )2m

225x330x100
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Stalowa prowadnicaMechanizm z ³o¿yskiem
kulkowym

Centrala steruj¹ca
Star Ovo z wbudowanym
oœwietleniem

Funkcjonalna centrala steruj¹ca Star Ovo

Wbudowany radioodbiornik

 posiada
tryb pracy póùautomatycznej lub automatycznej,
dwie prædkoúci do wyboru, regulacjê czasu pauzy,
autotestowanie urzàdzeñ bezpieczeñstwa,
funkcjê czæúciowego otwarcia bramy (wietrzenie 
garaýu), regulacjê zwalniania przy zamykaniu oraz
„odpræýenie” paska zæbatego.

 kompatybilny 
z pilotami Stylo 4K.

Centrala steruj¹ca Star Ovo

24V

Automatyka do bram gara¿owych 
do 550N i maksymalnej 

2powierzchni bramy 8 m

Ovo



Przyk³adowa instalacja:
1 si³ownik OVO
1 prowadnica GRO13
1 para fotokomórek Viky 
1 lampa sygnalizacyjna z anten¹ Idea 12 Plus
1 pilot Stylo 4K

Przyk³adowa instalacja - Ovo

AkcesoriaAkcesoria

Zestaw Ovo

Zestaw automatyki do bram gara¿owych: 
. si³ownik OVO 550 N z wbudowan¹ central¹ steruj¹c¹

    i radioodbiornikiem
 jednoelementowa szyna prowadz¹ca 3 m z paskiem zbrojonym
 pilot 4-kana³owy Stylo 4K

1

2.
3.

Zestaw Ovo 550 N idealny do bram o wysokoœci do 2.35 m

21

SPA2

Zewnêtrzny system
wysprzêglania 

80,00 netto | 98,40 brutto

Idea 12 Plus

Lampa sygnalizacyjna
12V z wbudowan¹ anten¹

90,00 netto | 110,70 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 

1 2 3

Zestaw Ovo

650,00 netto | 799,50 brutto

Viky 30

Para fotokomórek
(nadajnik+odbiornik) 

180,00 netto | 221,40 brutto

Stylo 4 K

Pilot 4-kana³owy z kodem 
dynamicznie zmiennym

65,00 netto | 79,95 brutto


