
zestaw do bram dwuskrzyd³owych: 2 si³owniki samohamowne do bram o d³ugoœci skrzyd³a do 3.5 m i ciê¿arze do 200 kg, z ogranicznikiem 
krañcowym przy otwieraniu, centrala steruj¹ca A60, radioodbiornik SMXI, 1 pilot dwukana³owy FLO2RE

zestaw do bram dwuskrzyd³owych: 2 si³owniki samohamowne do bram o d³ugoœci skrzyd³a do 3.5 m i ciê¿arze do 200 kg, z ogranicznikiem 
krañcowym przy otwieraniu, centrala steruj¹ca A60, radioodbiornik SMXIS, 2 piloty dwukana³owe SM2

WINGO5000
SMILO

Parametry

Zasilanie

Natê¿enie pr¹du

Kondensator wbudowany

Stopieñ zabezpieczenia

Zabezpieczenie termiczne

Skok

Si³a uci¹gu

Prêdkoœæ liniowa

Ciê¿ar

-20 do +50Temperatura pracy

Intensywnoœæ pracy

Moc pobierana

230

44

1700

30

130

0.5

5

6

0.013

470

140

WINGO5000

WINGO5000
ERA FLOR

2 300,00

2 400,00

2 829,00

2 952,00

cena netto cena bruttoKod

(V)

(W)

(A)

(uF)

(IP)

(°C)

(mm)

(N)

(m/s)

(°C min./max.)

(%)

(kg)

WYGODNA OS£ONA ZAKRYWAJ¥CA PO£¥CZENIA
U£ATWIAJ¥CA WYKONANIE POD£¥CZEÑ ELEKTRYCZNYCH

WINGO5000

230V

Si³owniki elektromechaniczne do bram
dwuskrzyd³owych o d³ugoœci skrzyd³a do 3.5 m 
i ciê¿arze do 200 kg.

Konstrukcja z wyd³u¿onym korpusem. Mo¿liwoœci¹ monta¿u
na szerokich s³upkach.

Sprzedawane w zestawach z central¹ A60.

WINGO 2024/3524 (patrz strona 123).

£atwy monta¿: po zamontowaniu si³ownika wszystkie pod³¹czenia
elektryczne mog¹ byæ wykonane od góry, ogranicznik krañcowy
przy otwieraniu w standardzie.

Uniwersalny: monta¿ na klinkierowych s³upkach, nawet do 22 cm
g³êbokoœci odsadzenia zawiasu.
 
Metalowa nakrêtka na œrubê poci¹gow¹ z br¹zu to trwa³oœæ
i niezawodnoœæ.

Wbudowany kondensator.

Wygodny mechanizm odblokowania awaryjnego w przypadku
braku zasilania, ogranicznik krañcowy przy otwieraniu
w standardzie.

Mindy A60
• do dwóch si³owników 230V
• wyjmowane wtyczki do pod³¹czeñ
• elektroniczna regulacja si³y
• dwa wejœcia foto z oddzielnymi funkcjami
• obs³uga elektrozamka
• funkcja czêœciowego otwarcia bramy (funkcja furtki)
• niezale¿nie regulowany czas pracy dwóch si³owników
• p³ynne zwolnienie
• regulacja p³ynnego zamykania bramy
• ³agodny start
• fototest - automatyczne sprawdzenie poprawnoœci dzia³ania
fotokomórek przed ka¿dym ruchem bramy

Z³¹cze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS.
Fotokomórki typu BF/MOF/FK/F210/FT210.

funkcje central strona 74/75
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2
[3 x 1.5 mm ] zasilanie 
[4 x 0.5 ] linia foto (RX) 

2
mm

[4 x 0.5 ] zamek, przycisk 
2

mm
[2 x 0.75 ] lampa 230V 

2
mm

[Rg58] antena 

[legenda]

[2 x 0.5 ] linia foto (TX) 
2

mm

2
[4x1.5 mm ] zasilanie si³owników 

WYMIARY

WINGO5000

SCHEMAT INSTALACJI
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PRZYK£ADOWE ZESTAWY DO U¯YTKU PRZYDOMOWEGO 

FLO2RE 
1 pilot dwukana³owy
 433.92 MHz  

 

A60
1 centrala steruj¹ca

 

 
SMXI
radioodbiornik wewnêtrzny, 
4-kana³owy  433.92 MHz  

WINGO5000 ERA FLOR
2 si³owniki do bram o d³ugoœci do 3.5 m

 

SM2 
2 piloty dwukana³owe
 433.92 MHz  

 

A60
1 centrala steruj¹ca

 

 
SMXIS
radioodbiornik wewnêtrzny, 
4-kana³owy  433.92 MHz  

WINGO5000 SMILO
2 si³owniki do bram o d³ugoœci do 3.5 m

 

95

98

55470

920 mm

PLA 13
ograniczniki krañcowe mechaniczne
przy otwieraniu i zamykaniu (4 szt.)

160,00
196,80 brutto

60,00
73,80 brutto

BF
fotokomórka (para) zasiêg 15-30m

PLA 10

FT210 MOF MLT

PLA 11

zamek elektromagnetyczny pionowy

fotokomórki (para-bez baterii), 
nastawne z k¹tem 210°, 
zasiêg 15 m

fotokomórki (nadajnik+odbiornik)
zasiêg 15-30 m

lampa sygnalizacyjna 230V
z wbudowan¹ anten¹ 433.92 MHz

zamek elektromagnetyczny poziomy

340,00
418,20 brutto

350,00
430,50 brutto

160,00
196,80 brutto

110,00
135,30 brutto

340,00
418,20 brutto

F210

240,00
295,20 brutto

fotokomórki nastawne 
z k¹tem 210°, zasiêg 15 m

AKCESORIA

|47AUTOMATYKA DO BRAM SKRZYD£OWYCH

POZOSTA£E AKCESORIA STR. 96-105


