
Automata utcai
sorompók
max.  3,75 m 
széles utak
lezárásához.

GARD
A legújabb fejlesztésű
automata sorompó

Újítás, formatervezés és fokozott
biztonság: ezekkel összegezhető a
GARD sorompócsalád legújjabb 
tagja. A sorompón és a változatos 
kiegészítőelemeken a lágy kontúrok és leke-
rekített sarkok ellensúlyozzák a szél hatásait.



GARD4
Az új  GARD4 sorompó ideális megoldás utak és parkolók lezárására lakossági és ipari használat 
esetén 3,75 méter útszélességig.
A GARD sorozat megvásárolható 230V A.C. és 24V D.C. változatban is.

Automata  utcai 
sorompó

Az új szériát számos
innovatív tulajdonság jellemzi.

A világítás, az elegáns formatervezés és a 
modern technológia ötvözete: a villogólám-
pa LED-es szóróernyős kivitelben kapható 
amelynek előnye, hogy  nem igényel különö-
sebb gondoskodást és biztosítja a megfelelő 
láthatóságot.

A védőburok az árboc standard kiegészítője 
amely megóvja a felhasználót a működés köz-
ben esetlegesen fellépő veszély kockázatától.

Tökéletes elhelyezés: a biztonsági fotocella
közvetlenűl a sorompótestre illeszthető,
amely jól harmonizál a sorompótesttel 
és esztétikus megjelenésű.

Command electronics: pro-
tected by a die-cast aluminium 
guard, it is positioned to make 
any type of intervention extremely
practical.

Differentiated sensitivity 
spring: for exceptional balancing 
of the bar.

Elliptical tube bar with rubber 
shock-resistant profile: cuts 
down on wind drag, to ensure pro-
per operation even in extremely 
windy conditions.

Ovális keresztmetszetű árboc gumi 
ütközőprofillal: erős szél érzékelésekor leen-
gedi a sorompókart, hogy biztosítsa az extrém 
időjárási viszonyok esetében is a megfelelő 
működést.

Villogó lámpa: automatikusan megszakad a 
tápfeszültség, ha a sorompó nyitott helyzetét 
ézékeli. 

Villogó fénysor: a kar jobb láthatósága érdeké-
ben, hosszú élettartamú világítótestekkel.

Vezérlő elektronikák: öntött alumínium 
házban vannak elhelyezve, amely bármi-
lyen külső behatással szemben megvédi a 
vezérlőpaneleket.

Ovális keresztmetszetű árbóc, gumi 
ütközőprofillal: erős szél érzékelésekor leengedi 
a sorompókart, hogy rendkívűl nagy szél esetén 
is biztosítani tudja a megfelelő működést. 

Különböző érzékenységű rugók: 
az árbóc megfelelő kiegyensúlyozására.



A belépés teljes kontrollálása 

A GARD sorozat automata sorompó rendszer összeköthető számos olyan CAME beléptető rendszerrel
amelyek lehetővé teszik az azonosítást, memorizálást és az illetékes személyek ki és beléptetését. 
Integrálható olyan átfogó beléptető rendszerrel is, amely a cégen, vagy az adott területen belüli részlegek
további elkülönítésére nyújt lehetőséget.

A GARD széria a jövő generáció vezérléseivel vannak felszerlve
amelyek garantálják az automata rendszer teljes ellenőrzését,
tökéletesítve és fokozottabbá téve az alkalmazott biztonsági 
és vezérlő funkciókat:

> teljeskörű BIZTONSÁGI TESZT az összes, rendszerbe kapcsolt biztonsági egységre kiterjedően
    közvetlenűl a motor aktiválása előtt (elektronikus biztonsági teszt).
> a mozgató szerkezet akadály érzékelésének elektronikus ellenőrzése
    (törés elleni funkció)
> biztonság a sorompó álló helyzetében : akadály érzékelésekor a biztonsági berendezések
    minden egyéb irányítást érvénytelenítenek.

Vezérlések

Utcák, parkolók, közterületek vagy speciális és biztonsági funkciót megkövetelő 
rendszerek esetében a GARD sorozat 24V-os technológiája a megfelelő megoldás

> Gyakori áramszünet
A GARD 24 rendszer elektronikája automatikusan érzékeli az áramkimaradást, majd aktiválja 

     az üzemben tartó rendszert, amelyet a kiegészítő akkumulátorral működtet.

> A sebesség kontrollálása
A 24V-os elektronikák a nyitási és zárási működtető sebességet optimalizálják az adott helyzetnek 

    megfelelően korrigálva.

> Intenzív forgalom
Az alacsony feszültségű motor biztosítja az utakon, parkolókban és egyéb állandó, nagy forgalmú 

     helyeken a rendszer zavartalan működését az intenzív forgalmi igényeknek megfelelően.

> Gyors működtetés 
A 24V-os vezérlés 4 és 8 mp között szabályozza a sorompó nyitási idejét.

24V-os sorompók

Működtethető önnálló 
egységként vagy egy 
rendszer részeként is 

Az RSE kártyának 
köszönhetően a sorompók 
telepíthetők egymással 
szemben vagy önnálóan 
“forgalomterelő” funkcióval 
ugyanazon a hozzáférési 
ponton.



230V-os sorompók
G4041 Automata sormpó horganyzott, festett házban 230V A.C. motorral,
                         vezérlőpanel házzal, transzformátorral
G4041I          Automata sorompó AISI 304 rozsdamentes házzal 230V A.C. motorral,
                         vezérlőpanel házzal, transzformátorral

230V-os vezérlések
ZG5   Vezérlés “Plusz” CAME frekvenciakártya kapcsolattal 
ZG6   Vezérlés “Alap” CAME frekvenciakártya kapcsolattal
RSE Funkciókezelő panel ZG5 vezérléshez

24V-os sorompók
G4040 Automata sorompó horganyzott, pórszórt házzal 24V D.C. motorral, vezérlőpanel 
                        házzal, transzformátorral, vezérléssel
G4040I Automata sorompó AISI 304 rozsdamentes házzal 24V D.C. motorral, vezérlőpanel 
                        házzal, transzformátorral, vezérléssel

24V-os vezérlések
ZL38 Vezérlés frekvenciakártya kapcsolattal
LB38 12V-7Ah akkumulátorhoz csatlakoztató és töltő panel

A modellek

Műszaki adatok:

Típus    G4041 / G4041I

Védelmi szint  

Tápfeszültség (50/60Hz)   

Motor tápfeszültség                                                   230V A.C. (50/60Hz)

Teljesítmény                                  250W

Áramfelvétel   2,2A

Áttétel

Nyomaték       220 Nm

Nyitásidő                                  4 s

Üzemhányad                           30%

Működési hőmérséklet  

  G4040 /G4040I

       IP54

    230V A.C

  24V D.C.

  300W

        15A

       1/202

  600 Nm

  2÷6 s

  Intenzív használatra

-20°C ÷ +55°C

Általános termékinformáció:

luce passaggio fino a 3,75 m
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              Maximális útszélesség
Sormpó összeállítások   

Kar ütközőgumival                                                3,75 m
Kar ütközőgumival és fénysorral                                                     3,75 m
Kar sorompószakállal            3,75 m
Kar fénysorral és sorompószakállal                                                                3,75 m
Kar ütkőzőgumival és mozgóbakkal 3,75 m
Kar ütközőgumival, fénysorral és mozgóbakkal 3,75 m
Kar sorompószakállal és mozgóbakkal 3,50 m
Kar fénysorral, sorompószakállal és mozgóbakkal 3,50 m

Méretek:
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A prospektust a legnagyobb figyelelmmel állítottuk össze, mindamellet nem vállalunk felelősséget semmilyen nyomdai és egyéb hibáért illetve kihagyásért.

www.kling.hu

For its quality processes manage-
ment Came Cancelli Automatici is 
ISO 9001:2000 certified, and for its 

environmental management it is ISO 
14001 certified. Came designs and 

manufactures entirely in Italy.

PRODUCTS

 3,75 / m-es nyílásig

Az Ön viszonteladó partnere:



Automata utcai
sorompók
7.6 m-es 
útszélességig

GARD
Az új koncepció

Újítás és formatervezés jellemzi beleértve 
minden biztonsági kiegészítőt:
ezek a legújabb fejleményei a GARD
sorompócsaládnak. Lágy kontúrok és 
lekerekített sarkok ellensúlyozzák a szél 
hatásait a sorompón és kiegészítőin.



GARD8
Az új GARD8-as sorompó ideális megoldás utak lezárására 7,6 m-es útszélességig a 
beléptetés kontrollálására lakossági és ipari használat esetén.
A GARD széria 110V/230V AC és 24V DC motorral kapható.

Automata utcai
sorompók

Az új szériát 
számos új 
tulajdonság jellemzi
az innováció jegyében.

A  világítás  az  elegáns  külső   és  a    modern
technológia ötvözete:  villogólámpa LED-es 
szóróernyővel. Előnye, hogy nem igényel 
különösebb gondoskodást és biztosítják a 
figyelmeztető fények megfelelő láthatóságát.

A védőburok az  árbóc standard kiegészítője, 
amely megóvja a felhasználót a működés köz-
ben esetlegesen fellépő veszély kockázatától .

Command electronics:
protected by a die-cast aluminium 
guard, it is positioned to make 
any type of intervention extremely
practical.

Differentiated sensitivity 
spring: for exceptional balancing 
of the bar.

Command electronics:
an electronic contact automatically
interrupts the power supply voltage
as soon as the inspection door is
opened.

Intermittent lighted cable cord:
superior visibility of the bar and
maximum durability of the light
fixtures.

Round tubular bar: for maximum
reduction of the sail effect ensuring
correct functioning even in areas
subject to high winds.

Vezérlő elektronikák praktikus, öntött alumí-
nium házban, amely bármilyen külső hatással 
szemben megóvja a vezérlő paneleket. 

Különböző érzékenységű rugók az 
árboc megfelelő kiegyensúlyozására.

A vezérlés automatikusa megszakítja 
az áramkört amint a sorompó nyitott 
helyzetét érzékeli. 

Villogó fénysor az árbóc jobb látha-
tósága érdekében, nagy élettartamú 
világítótestekkel.

Számkódos kapcsoló egyéni számkóddal 
történő beléptetésre.

Kör keresztmetszetű árboc a szél hatásainak 
csökkentésére, erős szélnek kitett helyekre is 
használható. 



A belépés teljes kontrollálása

Az RSE kártyának köszönhetően az egymással szemben telepített sorompók egyidejűleg is működtethetők.

A GARD sorompó széria a jövő generáció vezérlő elektronikáival vannak 
felszerelve amelyek garantálják az automata rendszer teljes ellenőrzését,
tökéletesítve és fokozva az alkalmazott alábbi biztonsági és vezérlő 
funkciókat:

> teljeskörű BIZTONSÁGI TESZT az összes rendszerbe kapcsolt biztonsági egységre kiterjedően
közvetelenűl a motor aktiválása előtt (elektronikus biztonsági teszt)
> A mozgató szerkezet akadály érzékelésének elektronikus ellenőrzése (törés elleni funkció).

> Biztonság a sorompó álló helyzetében is: akadály érzékelésekor a biztonsági 
berendezések minden egyéb akadályt érvénytelenítenek.

Vezérlések

Utcák, parkolók, közterületek vagy egyszerűen speciális és biztonsági funkciót megkövetelő
rendszerek esetében a GARD sorozat 24V-os technológiája jelenti a megefelelő megoldást.

> Gyakori áramszünet
A GARD 24V-os rendszer vezérlése automatikusan érzékeli az áramkimaradást.

> A sebesség ellenőrzése
A 24V-os vezérlések a nyitási és zárási sebességet optimalizálják az adott helyzetnek megfelelően.

> Intenzív forgalom
Az alacsony feszültségű motor biztosítja az utakon, parkolókban és egyéb nagy forgalmú helyeken 

     a rendszer zavartalan működését az intenzív forgalmi feltételeknek megfelelően.

> Gyors működés
A 24V-os technológia 4 és 8mp között szabályozza a sorompó nyitási idejét.

24V-os sorompók

Működtethető
önálló egységként
vagy egy rendszer
részeként is

Az RSE kiegészítő kártyának 
köszönhetően a sorompók 
telepíthetők egymással 
szemben vagy egyidejűleg
irányíthatóak ugyanarról a 
belépési pontról.



230V-os sorompók
G2081 Automata sorompó horganyzott acélból, festett házban 230V-os A.C.

motorral vezérlésházzal és transzformátorral, vezérlés nélkül
G2081I Automata sorompó rozsdamentes házzal, 230V A.C. motorral

vezérlésházzal és transzformátorral, vezérlés nélkül

230V-os vezérlések
ZG5  “PLUS” vezérlőpanel (RSE panel kapcsolat, LED-es számláló, elektromos zár kapcsolat)
ZG6 “ALAP” vezérlőpanel CAME rádióvevő kártya kapcsolattal 
RSE Funkciókezelő panel ZG5 vezérléshez, csatlakoztatásával két sorompó együtt használható

24V-os sorompók
G2080 Automata sorompó horganyzott acél, festett házban 24V-os D.C. motorral

vezérlésházzal és transzformátorral
G2080I Automata karos sorompó rozsdamentes házban, 24V D.C.

motorral vezérlésházzal és transzformátorral

24V-os vezérlések 
ZL38 Vezérlés frekvenciakártya kapcsolattal
LB38 Akkumulátor csatlakoztató és töltő panel 3db 12V-7Ah akkumulátorhoz

A modellek

Műszaki adatok:

Típus G2081 / G2081I G2080 / G2080I

Védelmi szint IP54

Tápfeszültség (50-60Hz) 230 V A.C.   

Motor tápfeszültség 230 V (50-60Hz) 24 V D.C.

Teljesítmény 330W 300W

Áramfelvétel 2,8 A 15A   

Áttétel  1/202

Nyomaték 250 Nm 600 Nm

Nyitási idő 8 s 4.8 s

Üzemhányad 30% intenzív használatra

Működési hőmérséklet -20°C ÷ + 55°C

Általános termék információ:

Sorompóösszeállítás                                         Útszélesség

Sorompó         7.6 m 
Sorompó mozgó bakkal             7 m 
Sorompó fénysorral                   7.6 m
Sorompó fénysorral és mozgó bakkal                                  7 m
Sorompó szakállal            7 m
Sorompó szakállal és fénysorral                               7 m
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Méretek:

          7,6 m nyílásszélességig

A prospektust a legnagyobb figyelemmel állítottuk össze, mindamellet nem vállalunk felelőséget semmilyen nyomdai és egyéb hibáért illetve kihagyásért.

www.kling.hu 

ISO 9001:2000 tanúsított 
minőségügyi rendszer és  ISO 14001 

környezetvédelmi tanúsítvány.

PRODUCTS

Az Ön viszonteladó partnere:


	came _gard4_sorompo
	came _gard8_sorompo

