
pro řízení systému 

pro bezpečný provoz 

Jet - automatizace pro otočné brány 



 

Napájení  (VAC 50Hz) 230 230 230 

Napětí motoru  (VAC/Vdc) 230 230 24 

Výkon motoru (W) 200 170 50 

Provozní teplota (°C) -20 až +55 -20 až +55 -20 až +55 

Délka chodu (mm) 360 360 360 

Rychlost (m/s) 0,016 0,01 0,013+0,020 

Pracovní cyklus  (%) 30 30 90 

Rozměry (mm) 100x820x110 100x820x110 100x820x110 

Hmotnost (kg) 8 8 7 

Max. délka / hmotnost křidla dveří  (m/kg) 3m / 600kg 3m /600kg 3m / 600kg 

Kód  Popis  

Jet 230 F Samosvorný mechanismus, 230VAC, rychlý pohyb, limitní spínač otevření 

Jet 230 S Samosvorný mechanismus, 230VAC, pomalý pohyb, limitní spínač otevření 

Jet 24 Samosvorný mechanismus, 24 VDC, limitní spínač otevření   

Kód  Popis  
BL Černé provedení, polyesterový nátěr. Při objednávce tohoto provedení uveďte za kódem výrobku písmena „BL“ – např.: Jet 230 F BL 

TOP Provedení s ochrannými kartáčky.  Při objednávce tohoto provedení uveďte za kódem výrobku písmena „TOP“ – např.: Jet 230 TOP 

AUTOMATIZACE PRO OTOČNÉ BRÁNY – VENKOVNÍ INSTALACE 

Samosvorná převodovka. Křídlo brány – max. délka 3m, max. hmotnost 600kg, napětí 230VAC a 24VDC. 

Dostupné ve dvou 
barevných provedeních 
– šedém a černém 
 

TECHNICKÉ PARAMETRY 
Novinka: 
Nejvyšší kvalita s verzí „Jet Top” vybavené ochrannými kartáčky. 
Ideální v případě přítomnosti písku a prachu – kartáčky chrání vnitřní mechanismus před  
opotřebením a prodlužují tak jeho životnost. 

DESIGN A TECHNOLOGIE 
Zařízení umožňuje díky své variabilitě vylepšení jakéhokoli druhu brány. 
Elegantní design ve tvaru lusku z tlakově litého aluminia představuje výrobky Jet jako originální ukázku italské kreativity. 

DOSTUPNÉ VERZE ZAŘÍZENÍ  

SNADNÁ INSTALACE  
Díky použitému konektoru je instalace snadná a rychlá. Limitní spínače umožňují rychlé a snadné nastavení pracovních poloh.  

TICHÁ A BEZHLUČNÁ MECHANIKA  
Srdcem pohonu Jet je mechanická zapouzdřená převodovka s vysokou spolehlivostí a rozsahem použití širším, než je běžný standard.  Všechny 
její komponenty jsou uloženy na kuličkových ložiskách, čímž se eliminuje tření a hlučnost celého systému. Použité materiály – zejména ocel a 
bronz, zajišťují vysokou spolehlivost a dlouholetou životnost zařízení i za nepříznivých provozních podmínek. PROVEDENÍ VÝROBKU 

POHODLNÉ A BEZPEČNÉ UVOLNĚNÍ  
Manuální uvolnění brány je možné provést pomocí uzamykatelného nástroje z tlakově litého aluminia opatřeného krytem z ABS plastu umístěného 
nad redukční převodovkou. Obsluha tohoto zařízení je snadná bez nutnosti použít příliš velkou sílu. 



Kód  Popis  

STP Zadní nosník na šrouby (ks/balení 2) 
STP02 Přední nosník na šrouby pro malé sloupky (ks/balení 2) 
STA Přední nosník na šrouby (ks/balení 2) 
STL Dlouhý zadní nosník, délka = 220mm (ks/balení 2) 
BK01 Mechanický limitní spínač (ks/balení 2) 
CJ230 Konektor s kabelem (délka kabelu = 1,2m) pro motory 230VAC 

CJ24 Konektor s kabelem (délka kabelu = 1,2m) pro motory 24VDC 

 
Kód 
 

 
 2 motory   
 230VAC 

 
 2 motory   
  24VDC 

 
  Řídicí 
jednotka 

 Klíčem 
ovládaný 
přepínač 

 
  Externí 
fotobuňka 

  Výstražná    
   lampa s  
   anténou 

 Dvoukanálový  
      radiový   
      ovladač 

 
  Signální  
    panel 

 Max. délka /    
   hmotnost  
  křídla brány 

Jet Kit 230 •  • • • • • • 3m – 600kg 

Jet Kit  230 LT •  •  •  •  3m – 600kg 

Jet Kit  24  • • • • • • • 3m – 600kg 

Jet Kit  24 LT  • •  •  •  3m – 600kg 

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO JET 

KOMPLETNÍ AUTOMATICKÝ SYSTÉM PRO OTOČNÉ BRÁNY 

Příslušenství pro otočné brány 230VAC a 24VDC 

Pro objednávku zařízení bez klíčem ovládaného přepínače, signálního panelu a dvou radiových ovladačů uveďte za kódem výrobku  
písmena „FR“, např.: Jet Kit 230 FR 


