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AUTOMAT YKA BRAM



Nowy model w rodzinie: 
Automat 3-fazowy 400V.

Na nowo budowanych obiektach, zasilanie 3-fazowe 400V 
jest standardowo przewidziane do automatyzacji bram 

sekcyjnych. Dlatego FlexiForce wprowadził do swojej oferty 
napęd elektryczny  FREQUENZ400-100 and -140



FREQUENZ-model FREQUENZ-28 FREQUENZ-48 FREQUENZ400-100 FREQUENZ400-140

Napięcie zasilania 230V AC 1- fazowy 230V AC 1- fazowy 400V AC 3- fazowy 400V AC 3- fazowy

Moc silnika w KW 0.55 1.1 0.55 1.1
Moment obrotowy  Nm 100 140 100 140
Szybkość RPM 5-45 5-45 30 30

Falownik tak tak nie nie

Detekcja poziomu sił tak tak nie nie

Średnica wału w mm 25.44 31.75 25,44 31.75

Intensywność cykli/h 35c/h 30c/h 35c/h 35c/h

Wysprzęglenie Łańcuch Łańcuch Łańcuch Łańcuch

Krańcówki Enkoder cyfrowy Enkoder cyfrowy Enkoder cyfrowy Enkoder cyfrowy

Maks. pow. bramy 28m2 49m2 28m2 49m2
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FREQUENZ

Może być tylko jeden dobry powód, aby wprowadzić nowy produkt na dość nasycony rynek przemysłowych 
automatów do bram: to przekonanie, że ten produkt oferuje unikalne i nowe korzyści, pozwalające firmom 
zajmującym się montażem oraz produkcją bram, a także firmom serwisowym usprawnić ich działalność. 
Jesteśmy rzeczywiście przekonani, że modele napędów serii Frequenz zasługują na zajęcie istotnego 
miejsca wśród czołowych produktów służących automatyzacji bram.

• Zaprojektowany w Niemczech, właściwy 
dobór materiałów i przemyślana konstrukcja 
pozwoliła osiągnąć najwyższą jakość 
wykonania.

• Dwie wersje: 100Nm do bram o powierzchni 
do 28m2 i 140Nm do bram o powierzchni 
48m2.

• Falownik (FU) (tylko w wersji 1-fazowej): 
Utrzymuje zawsze właściwą prędkość bramy 
w odpowiednim momencie. W tym oczywiście 
posiada tryb miękkiego startu i miękkiego 
zatrzymania. 

• Cyfrowe wyłączniki krańcowe, proste 
ustawianie położeń z poziomu układu 
sterowniczego.

• Przejrzysty wyświetlacz tekstowy ułatwiający 
programowanie.

• Wyświetlacz w wielu językach, dostępnych 
jest 6 języków.

• Wersja z falownikiem posiada samouczący 
się tryb detekcji poziomu siły! (FU) (tylko w 
wersji 1-fazowej) Zatwierdzony przez TÜV i 
spełniający wszystkie wymagania CE. Napęd 
uczy się jaka siła jest potrzebna do otwierania i 
zamykania bramy oraz rozpoznaje, kiedy napotka 
przeszkodę. Oznacza to, że nie jest wymagany 
żaden dodatkowy system zabezpieczenia 
krawędzi. Najwyższe bezpieczeństwo i wyraźna 
oszczędność kosztów dla instalatora.

• Łańcuch wysprzęglenia awaryjnego.
• Zasilanie 1-fazowe 230V lub NOWOŚĆ w rodzinie, 

3-fazowe 400V.

Frequenz jest napędem uniwersalnym i produkowany jest tylko w 4 wersjach, 
które są w stanieobsługiwać prawie każdą zamontowaną bramę przemysłową. 
Dzięki temu można ograniczyć zapasy niezbędne do utrzymywania w magazynie!

NOWOŚĆ FREQUENZ400

NOWOŚĆ!

Dlaczego

NOWOŚĆ!

FREQUENZ
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WYBÓR AKCESORIÓW

Dzięki dostępności akcesoriów możemy zaoferować naszym klientom kompletny pakiet, w tym zestawy kab-
li systemowych, detektory magnetyczne, kurtyny świetlne, sygnalizację świetlną, piloty, odbiorniki i różne 
inne systemy krawędziowych listew bezpieczeństwa. Mogą być one zamawiane bezpośrednio ze wszystkich 
magazynów FlexiForce. Na tych stronach, ale także w cenniku i w naszym katalogu online znajduje pełna 
oferta. Dedykowana dla uzyskania większego komfortu i bezpieczeństwa!

1034-WPDS HERKULES2E

9700V24
9700TAG

FORCETLR FORCETLG

Czujnik otwarcia furtki Detektor ruchu

Brelok kontroli dostępu Klawiatura sterująca

Semafor
czerwony, pojedynczy, LED

Semafor
zielony, pojedynczy, LED

FORCELC2

OSE-1113704

klasa 2, wysokość detekcji 
2.520 mm

Przewód spiralny

FORCETLRG

Semafor
zielony/czerwony, podwójny, 

LED
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Pełny przegląd produktów służących au-
tomatyzacji bram oraz dane techniczne i 

ceny można znaleźć na  
catalogue.flexiforce.com.



Product information, manuals, movies, 
pictures, prices, on RSC(-T) ...

FlexiForce offers over 1.500 different hardware products for industrial and residential 

overhead doors. On stock, in distribution centres in the Netherlands, Hungary, Spain, China, Italy 

and Poland. To help you find your way in our product range, go to our online product catalogue. 

Surf to www.catalogue.flexiforce.com to find out yourself!

e: info@flexiforce.com i: www.flexiforce.com

…only one click away:  
catalogue.flexiforce.com

FLEXIFORCE 
AUTOMATION SELECTION

FlexiForce oferuje pełną gamę napędów do bram rezydencjalnych i przemysłowych. Dzięki 
temu, iż uważnie wsłuchaliśmy się w potrzeby naszych europejskich klientów, staliśmy się 
ekspertami we wszystkich aspektach służących automatyzacji bram. 

W ten sposób stworzyliśmy listę czołowych PRODUKTÓW SŁUŻĄCYCH AUTOMATYZACJI BRAM, 
pochodzących od najlepszych dostawców.

Dopasowane są one do konkretnych zastosowań, do różnych budżetów i do pożądanych  
poziomów komfortu obsługi oraz  bezpieczeństwa. 

Product information, manuals, movies, 
pictures, prices, on RSC(-T) ...

FlexiForce offers over 1.500 different hardware products for industrial and residential 

overhead doors. On stock, in distribution centres in the Netherlands, Hungary, Spain, China, Italy 

and Poland. To help you find your way in our product range, go to our online product catalogue. 

Surf to www.catalogue.flexiforce.com to find out yourself!

e: info@flexiforce.com i: www.flexiforce.com

…only one click away:  
catalogue.flexiforce.com


