POLSKI PRODUCENT AUTOMATYKI BRAMOWEJ

Automatyka bramowa.
Wybór napędu.
Brama automatyczna to obecnie standard w nowoczesnym
budownictwie. Zapewnia wygodę oraz bezpieczeństwo użytkowania.

A

utomatyka powinna charakteryzować się wysoką jakością wykonania. Napęd ma za zadanie służyć latami
i przez cały czas powinien być niezawodny, dlatego warto
wybrać wysokiej klasy napęd od sprawdzonego producenta.
Napęd może zostać zamocowany do różnego rodzaju bram
wjazdowych, skrzydłowych i przesuwnych oraz garażowych
uchylnych i segmentowych, a po jego wyposażeniu w dodatkowe elementy mechaniczne również do bram garażowych
bocznych i skrzydłowych. Odpowiednio dobrany, prawidłowo
zamontowany napęd gwarantuje wieloletnią i bezawaryjną
pracę.
Bogata oferta automatyki bramowej polskiego producenta,
firmy DTM System, pozwala na dobranie odpowiednich dla potrzeb instalacji urządzeń.
Najpopularniejszym typem bram są bramy skrzydłowe. Elektromechaniczne siłowniki DTM-SWIFT350 przeznaczone są do
bram skrzydłowych o szerokości skrzydła do 3 metrów i ciężarowi do 250 kg. Zastosowane w siłownikach rozwiązania
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zapewniają niezawodność dzięki wytrzymałej aluminiowej
konstrukcji odpornej na korozję oraz w całości zabezpieczonemu mechanizmowi napędowemu. Dodatkowym atutem
jest elegancki wygląd siłownika, który pasuje do każdego typu
bram, zarówno drewnianych jak i kutych.
Przy wyborze napędu do bramy przesuwnej najważniejszym
parametrem jest ciężar bramy. Napęd DTM-SWIFT6 zasilany napięciem 230 VAC pozwoli zautomatyzować bramy przesuwne
o wadze do 600 kg, użytkowane przez klientów indywidualnych
i małe firmy. Do bram przesuwnych przemysłowych oraz przydomowych o maksymalnym ciężarze 1200 kg przeznaczony jest
napęd DTM-SWIFT 1200. Mechanizm napędu zanurzony jest
w kąpieli olejowej co gwarantuje długą i bezawaryjną pracę
siłownika w każdych warunkach, na długi czas. Napędy serii
SWIFT do bram przesuwnych wyposażone są w enkoder monitorujący ruch co pozwala sterownikowi zareagować szybko
na przeszkody pojawiające się w świetle bramy.
Wybierając napęd do bramy garażowej warto zwrócić uwagę
na szybkość pracy napędu i dostępność dodatkowych funkcji. GO800 to komfortowy i szybki napęd. Dzięki wbudowanej
lampie LED oświetla równomiernie garaż. Zintegrowany odbiornik radiowy zapewnia szybkie i wygodne otwieranie bramy
za pomocą pilota.
Wszystkie zestawy do automatyki bramowej firmy DTM System
wykonane są z najwyższej jakości materiałów. Zastosowane
w napędach rozwiązania zapewniają niezawodność, komfort
użytkowania i bezpieczeństwo na lata.
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