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tousek Pass 838
Systemy szlabanowe z napędem elektromechanicznym

1,5 sek ! *
p dla pracy ciągłej (intensywność 100% ED)
p *najwyższa prędkość otwierania na rynku: 1,5s (dla PASS 838V do 3m)
p długość belki do 6m
p inteligentna centralka Plug&Play dla optymalnego komfortu obsługi
p Automatyczny Rewers System ARS
p regulowany softstop (miękki stop)
p samouczące się pozycje krańcowe (technologia bezwyłącznikowa)
p antywandal-funkcja samozamykania przy wymuszonym otwarciu
(tylko w modelu Pass 838V)

p zintegrowany detektor dla przeciwzgnieceniowej listwy kontaktowej 8,2kΩ
p gniazdo dla detektora pętli indukcyjnej
p funkcja Master-Slave dla podwójnego szlabanu (opcja)
p masywna przekładnia stalowa w kąpieli olejowej
Przekładnia antywandal z funkcją
samodomykania w modelu Pass 838V

NOWOŚĆ

Przemyślany mechanizm przeciwdziała wymuszonemu otwarciu - zamykając szlaban.
Dla maksymalnego bezpieczeństwa zdarzenie
takie zostaje zapisane w pamięci.

Wszechstronny w zastosowaniu
Konfigurowalny wedle Państwa życzeń

Najwyższej jakości obudowa ze stali,
lakierowana na czerwono.
rwono.
Na życzenie ze stali nierdzewnej.
zewnej.
Na życzenie dostępny
każdy kolor RAL

Komfort
Drzwiczki zamykane na wkładkę
patentową, wymienialną. Możliwa integracja z systemem centralnego klucza.
Otwarcie drzwiczek wyłącza szlaban.

Programowalne oświetlenie belki
(czerwone LED)
Belka pozostaje doskonale widoczna
zarówno w nocy jak i przy złych warunkach
atmosferycznych.

Siatka nawisowa

Podpórka zawieszona na belce

Jako dodatkową zaporę można
zastosować siatkę nawisową.

Podpórka wyhamowuje belkę,
przeciwdziała huśtaniu, zabezpiecza przed
ręcznym dociskaniem chroniąc w ten
sposób mechanikę szlabanu.

OLEJ

Odryglowanie awaryjne

Trwałość

Długowieczność
i
ść

Słupek podporowy

Magnes podtrzymujący

Belka łamana

Inteligentny mechanizm umożliwia w przypadku braku zasilania - otwarcie
belki w łatwy i bezpieczny sposób.

Wielowarstwowy lakier, fosforyzacja oraz
2-komponentowy podkład gwarantują
trwałość koloru przez wiele lat.

Masywna przekładnia specjalna
do 2000 cykli/dobę. Stal w kąpieli olejowej.
Ramię tłumiące smarowane od wewnątrz.

Odciąża belkę w pozycji zamkniętej, zabezpiecza przed ręcznym dociskaniem w dół.
Dodatkowo widelec spełnia rolę centrownika i stabilizatora (np.przy dużym wietrze).

Mocny elektromagnes stabilnie przytrzymuje belkę oraz utrudnia niedozwolone
otwarcie.

Za pomocą specjalnego okucia zrealizować
można również niskie światła przejazdu
(np.garaż podziemny).

Przeglądy serwisowe

Lampa migająca LED

Fotokomórka

Pętla indukcyjna

Pałąk ochronny

Sygnalizator świetlny

System informuje automatycznie o
zbliżającym się przeglądzie serwisowym.

Mocno świecąca a jednocześnie oszczędna
lampa bezpiecznie informuje o zbliżającym
się ruchu belki. Nowoczesna technologia
LED pozwala zapomnieć o wymianie
żarówek.

Umieszczona bezpośrednio pod belką
służy bezdotykowemu rozpoznaniu
pojazdów i/lub stanowi (dodatkowy)
element bezpieczeństwa.

Wszystkie szlabany serii Pass dysponują
gniazdem dla wpinanego detektora pętli.
Dzięki temu również rozbudowane logiki
pracy - jak np. rozpoznawanie kierunku
ruchu - są łatwe do zrealizowania.

Pałąk ochronny z masywnej stali chroni
przed najechaniem.

Przemyślany sposób montażu
sygnalizatora na szafce szlabanu eliminuje
koszty związane z dodatkowym słupem
ziemnym.

Przykłady zastosowań szlabanu PASS

Inteligentna centralka Plug&Play dla optymalnego komfortu obsługi
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szlaban tousek Pass może zostać zastosowany na wiele sposobów i w różnych kombinacjach
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duży podświetlany LC-Display (2x16 znaków)
pełnotekstowe menu w jęz.polskim, programowane tylko przez 4 przyciski
status-kontrola wszystkich wejść impulsowych i bezpieczeństwa
Automatyczny Rewers System (ARS) przy najeździe na przeszkodę
samouczące się pozycje krańcowe (technologia bezwyłącznikowa)
elektroniczna regulacja siły
regulowany softstop (miękki stop)
różne logiki pracy (Impuls,Automatik,Totmann)
bezpośrednie wejście dla listwy kontaktowej przeciwzgnieceniowej
dla dolnej krawędzi belki 8,2kΩ
samotest fotokomórki i jej okablowania
dodatkowa, zewnętrzna sygnalizacja stanu belki (np.portier)
gniazda dla wpinanego odbiornika radiowego i detektora
pętli indukcyjnej
wyjście dla magnesu podtrzymania belki
opcjonalna funkcja Master-Slave dla szlabanu podwójnego
opcjonalne rozpoznawanie kierunku ruchu z sygnalizacją świetlną
zintegrowane języki: DE, EN, ES, CZ, PL, FR, IT
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Programowalna centralka
Nigdy przedtem programowanie szlabanu nie było tak komfortowe.
Cztery przyciski, duży podświetlany display i pełnotekstowe menu
w jęz.polskim wystarczają aby zaprogramować wszelkie funkcje
w sposób łatwy i oszczędzający czas.

NOWOŚĆ

Bezdotykowy system
kontroli dostępu
W eleganckiej obudowie kryje się
perfekcyjny system kontroli
dostępu zarówno do pracy
samodzielnej jak również dla
zintegrowania w większy system.
Program steruje m.in.kartami jak
również czasami dostępu.

Weryfikator żetonów

Włącznik kluczykowy

Pilot

Dla firm i instytucji, które
swoim klientom chcą
zapewnić wolne miejsca
parkingowe. Weryfikator
można zabudować do naszej
konsoli V03

Jako uzupełnienie lub
alternatywa dla radiolinii.
Dostępne w wielu wersjach.
Na-lub podtynkowe. Wkładki
patentowe znormalizowane,
wymienialne.

Pilot w atrakcyjnej obudowie pracuje
w technologii „Rolling Code“ (kod
dynamiczny, zmienny, kroczący).
Każde naciśnięcie każdego przycisku
generuje inny kod uniemożliwiając
tym samym „zeskanowanie“ sygnału
radiowego przez osoby trzecie.

Dane techniczne
max. długość belki
czas otwarcia
ilość cykli
intensywność pracy
belka łamana
zasilanie
otwieranie awaryjne

Pass 838V
3m
1,5 s
2000/dzień
100 %
opcjonalnie
230V
tak

Pass 838L3
3m
7s
1000/dzień
100 %
opcjonalnie
230V
tak

Pass 838L4
4,5 m
7s
1000/dzień
100 %
opcjonalnie
230V
tak

Pass 838L6
6m
7s
500/dzień
100 %
230V
tak

Pass 882
9m
12 s
500/dzień
100 %
230V
tak

Wskazówka: Pass838V wyłącznie dla ruchu pojazdów!
Pass838L6 wyposażony jest w belkę okrągłą o średnicy 84mm.
Szczegółowe dane znajdą Państwo w danych technicznych. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.

Uwaga!

Przedstawione w tym prospekcie elementy bezpieczeństwa należy traktować jako przykładowe a nie jako wytyczne w myśl obowiązujących norm.
Normy obowiązujące w danym kraju należy przy montażu i uruchomieniu bezwzględnie przestrzegać.

www.tousek.com
To co robimy, robimy dobrze

Eduard Tousek

PRODUKTY tousek
Automatyka i
bram przesuwnych i
Automatyka i
bram skrzydłowych i
Automatyka i
bram garażowych i
Systemy i
szyn samonośnych i
Szlabany drogowe i
Systemy sterujące i
Nadajniki impulsów i
Urządzenia i
zabezpieczające i

tousek Ges.m.b.H.
headquarters
A-1230 Wien, Zetschegasse 1
Tel: +43/ 1/ 667 36 01
Fax: +43/ 1/ 667 89 23
Email: info@tousek.at

Już od ponad 40 lat specjalizujemy się w projektowaniu i produkcji wysokojakościowych napędów i akcesoriów do bram. Nasz sukces mówi
sam za siebie: dzięki profesjonalnej kadrze, bogatej i innowacyjnej palecie produktowej oraz
szerokiej ofercie serwisowej należymy dzisiaj do
absolutnej międzynarodowej czołówki.

tousek
napędy do bram przesuwnych
kompaktowe i niezawodne

Jak pracujemy ?
Niezmordowanie! Stale pracujemy nad powiększaniem technicznej
przewagi produktów tousek poprzez nowe rozwiązania. Oprócz tego
rygorystycznie przestrzegamy najwyższych standardów produkcji:
najmniejsze możliwe tolerancje wykonania i ich stała kontrola są dla
nas oczywiste.

Jakość czarno na białym
Wybierając produkt firmy tousek zarówno z programu napędów do bram, akcesoriów lub bezpieczeństwa zdecydowali się Państwo na najwyższą
możliwą jakość. Fakt ten potwierdzamy naszym
klientom także pisemnie - w formie certyfikatu jakości
“Original tousek Qualität”.

tousek
napędy do bram skrzydłowych
mocne i bezobsługowe

Wszystko pasuje
Nasza paleta produktów stale powiększa się, dlatego zwracamy
szczególną uwagę na wzajemną kompatybilność wszystkich naszych
produktów i systemów.

tousek GmbH
D-83395 Freilassing
Traunsteiner Straße 12
Tel: +49/ 8654/ 77 66 - 0
Fax: +49/ 8654/ 57 196
Email: info@tousek.de

tousek
napędy do bram garażowych
szybkie i oszczędne

tousek Gmbh
CH-6275 Ballwil
Bahnhofstraße 14
Tel: +41 41/448 29 65
Fax: +41 41/448 29 66
Email: info@tousek.ch
tousek
program nadajników impulsów
kompatybilne i niezawodne

tousek Benelux NV
B-3930 Hamont-Achel
Buitenheide 2A / 1
Tel: +32 11 91 61 60
Fax: +32 11 91 61 60
Email: info@tousek.nl
tousek Sp. z o.o.
PL-43-190 Mikołów (k/Katowic)
Gliwicka 67
Tel: +48/ 32/ 738 53 65
Fax: +48/ 32/ 738 53 66
Email: info@tousek.pl
tousek s.r.o.
CZ-130 00 Praha 3, Jagellonská 9
Tel: +420/ 222 090 980
Fax: +420/ 222 090 989
Email: info@tousek.cz
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Państwa tousek-Partner chętnie Wam doradzi:

www.tousek.com
GRUPA TOUSEK AUSTRIA
Zastrzegamy sobie prawo do zmian; za ewentualne błędy w druku nie ponosimy odpowiedzialności.
All contents are protected by copyright. Reprinting, digital reproduction, in whole or in part,
without our written permission is forbidden.

Odwiedzajcie nas Państwo na
naszych stronach internetowych,
gdzie znajdziecie ważne informacje o automatycznych
napędach do bram.

