
Modus

Kompletne rozwi¹zania: 

Dziêki opatentowanym mechanizmom, Modus mo¿e 

automatyzowaæ du¿e bramy

Posiada precyzyjn¹ regulacjê mechanicznego wy³¹cznika 

krañcowego

monta¿ 

jest szybki i ³atwy

Napêd dostêpny jest

si³owniki Modus dostêpne s¹

tylko w zestawach zawieraj¹cych 2 si³owniki, centralê steruj¹c¹

Star M224 z wbudowanym radioodbiornikiem, pilota 4-kana³owego

oraz komplet fotokomórek.

 o d³ugoœci do 2,8 m i ciê¿arze

skrzyd³a do 300 kg. Si³owniki Modus idealnie nadaj¹ siê do instalacji 

na szerokich kamiennych lub klinkierowych s³upkach.

 pozwalaj¹c¹ ustawiæ skrzyd³a bramy w otwarciu 

i zamkniêciu. 

Dziêki jedynie 165 mm szerokoœci si³ownika 

 

 

 z funkcj¹ przesuwania 

i obracania dla ka¿dego typu instalacji.

,

.

z dwoma standardowymi ramionami 

oraz dwoma opcjonalnymi ramionami

Dane techniczne Modus 280

Zasilanie  230 

Zasilanie silnika  24

Moc silnika 30

1,25Pobór pr¹du

-20 ÷ +55 Temperatura pracy  

0,9 ÷ 1,23

50

Prêdkoœæ obr. ramienia 

165x250x306

Intensywnoœæ pracy

(Vpp) 

(Vps)

(W)

(A)

(°C)

(obr./min)

(%)

Wymiary 

Ciê¿ar si³ownika

Maks. parametry skrzyd³a

(mm)

(kg)

(kg)

7,5

 2,8 m / 300 kg

14

Wbudowana centrala
steruj¹ca u³atwiaj¹ca
programowanie

Opcjonalny akumulatorPrecyzyjna regulacja
ograniczników 
krañcowych

Opatentowany
mechanizm

Funkcjonalna centrala steruj¹ca Star

Wbudowany radioodbiornik 

  umo¿liwia 

³atwe programowanie, jednoczeœnie 

gwarantuj¹c niezwykle wysokie osi¹gi w zakresie 

bezpieczeñstwa. Plastikowa obudowa, zapasowe 

bezpieczniki, opisane pod³¹czenia, trzy przyciski 

programowania - to tylko kilka przyk³adów 

innowacyjnoœci produktu. Dziêki technologii

PWM zapewnione jest bezpieczeñstwo w przypadku 

napotkania przeszkody oraz mo¿liwe dostosowanie 

prêdkoœci otwierania i zamykania bramy.

kompatybilny ze 

wszystkimi pilotami 

instalatorowi 

KINGgates.

Centrala steruj¹ca Star M224 - 24V

24V

Automatyka do bram 

skrzyd³owych do maksymalnej

szerokoœci wjazdu 5,6 metra



Przyk³adowa instalacja:

2 si³owniki Modus (MA i SL)

wbudowana centrala steruj¹ca 

z radioodbiornikiem Star M224

1 para fotokomórek Viky 11

1 lampa sygnalizacyjna z anten¹ Idea Plus

1 pilot Stylo

Przyk³adowa instalacja

Akcesoria

Zestaw Modus

MO L C18 SX MO L C18 DX

Ramiê przesuwne
1,8 m - 300 kg
lewa strona

450,00 netto | 553,50 brutto

Ramiê przesuwne
1,8 m - 300 kg
prawa strona

450,00 netto | 553,50 brutto

Zamek elektromagnetyczny
pionowy

325,00 netto | 399,75 brutto

PLA10

BK 40

Mechaniczny wy³¹cznik
krañcowy
(2 szt.)

50,00 netto | 61,50 brutto

Zamek elektromagnetyczny
poziomy

325,00 netto | 399,75 brutto

PLA11

Bat M016

Akumulator awaryjny
24V 1,6 Ah

300,00  | 369,00 netto brutto

• 1 si³ownik Modus MA z wbudowan¹ central¹ steruj¹c¹ 
   z radioodbiornikiem, 24V, skrzyd³o 2,8 m/300 kg
• 1 si³ownik Modus SL, 24V, skrzyd³o 2,8 m/300 kg 
• 1 pilot 4-kana³owy Stylo 4K
• 1 para fotokomórek Viky 11

Cena netto: 2 200,00  |  Cena brutto: 2 706,00

Zestaw automatyki do bram dwuskrzyd³owych: 

Zestaw Modus 280 LT
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Bat K2

Karta ³adowania 
akumulatora Bat M016

160,00 | 196,80 netto brutto

Idea 24 Plus

Lampa sygnalizacyjna
24V z wbudowan¹ anten¹

90,00 netto | 110,70 brutto

Modus MA Modus SL


