
G3250 
Szlabany 

dedykowane

do węższych przejazdów

na parkingach

 

Automatyczny 
szlaban 
do przejazdów 
o szerokości 
do 3,25 m

AUTOMATYKA DO BRAM



Kompletna seria
Szlaban z silnikiem 24 V i centralą sterującą

G3250 24 V D.C. – 300 W Samoblokujący siłownik elektromechaniczny. Obudowa z ocynkowanej i lakierowanej stali RAL 7024. 
 Posiada wbudowaną centralę sterującą z jednokanałowym dekoderem radiowym oraz sprężyny wyważające ramię. 
 Minimalny czas otwarcia – 2s. Praca intensywna.

G03250 Ramię proste, białe, półeliptyczne o długości 3,5m. Wyposażone w profi l antyuderzeniowy, wzmocnienie wewnętrzne, 
 listwę świetlną oraz odblaskowe naklejki.

Came Poland Sp. z o.o.

ul. Annopol 3
03-236 Warszawa
POLSKA

PRODUCTS

Made in Italy

Firma CAME CANCELLI AUTOMATICI  
otrzymała certyfi kat jakości 

potwierdzający zgodność z normą 
ISO 9001:2000 

oraz certyfi kat ochrony środowiska 
potwierdzający zgodność z normą 

ISO 14001. 
Firma CAME projektuje i produkuje 

wyłącznie we Włoszech.

http://www.came.pl    e-mail: info@came.pl

Wszelkie dane prezentowane w niniejszej ulotce mają charakter wyłącznie informacyjny. Came Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia jakichkolwiek zmian, które uzna za konieczne.

Wymiary: 260 270
88
4

Dane techniczne:

Typ G3250

Stopień zabezpieczenia IP54

Zasilanie (50/60 Hz) 230 V A.C.

Zasilanie silnika 24 V D.C.

Pobór prądu  15 A (Max.)

Moc maksymalna silnika  300 W

Czas otwarcia (90°) 2 ÷ 6 s

Cykl pracy    praca intensywna

Maksymalny moment obrotowy  200 Nm

Temperatura pracy  -20°C ÷ +55°C

AUTOMATYKA DO BRAM

Zalety szlabanów
z silnikiem zasilanym 24 V
Szlabany serii Gard z silnikiem 24 V są idealnym rozwiązaniem do zabezpieczenia wjazdu 
na teren osiedli mieszkaniowych, parkingów zbiorowych oraz obiektów przemysłowych: 

 > Zasilanie awaryjne

 Karta awaryjnego zasilania automatycznie rozpoznaje brak zasilania z sieci 230 V 
 i aktywuje zasilanie awaryjne z akumulatorów. 

> Prędkość pod stałą kontrolą

 Centrala sterująca posiada możliwość regulacji prędkości otwierania i zamykania 
 tak aby można ją było dostosować do potrzeb instalacji i użytkownika.

> Praca intensywna

 Niskonapięciowy silnik 24 V D.C. zapewnia maksymalną sprawność umożliwiając ciągła pracę w miejscach 
 gdzie jest ona wymagana.

> Wykrywanie przeszkód

 W wersji 24 V D.C. czujnik amperometryczny w standardzie, wykrywa pojawiające się przeszkody i pozwala 
 na natychmiastowe zatrzymanie lub odwrócenie ruchu ramienia.

Model G3250 z silnikiem 24 V zapewnia optymalną kontrolę ruchu 
zapewniając szybkość otwierania i zamykania:
 

> Obudowa z ocynkowanej stali lakierowanej na kolor RAL 7024.

> Kompletne ramię półeliptyczne wyposażone w profi l antyuderzeniowy, wzmocnienie wewnętrzne, 
 listwę świetlną oraz odblaskowe naklejki.

Szlabany z silnikiem 24 V


