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Приводи
для гаражних воріт

Приводи
для відкатних воріт

Приводи
для двійчастих воріт

Автоматичні
шлагбауми

Аксесуари

Концептуальна автоматика 
ALUTECH — це результат 
багаторічного досвіду роботи, 
який поєднує надійність, широку 
функціональність і лаконічний стиль.

ГК «АЛЮТЕХ» пропонує широкий 
асортименти автоматики високої 
якості для встановлення на об’єктах 
різного призначення.

АВТОМАТИКА ALUTECH



ЗРУЧНЕ  
КЕРУВАННЯ
Багатофункціональні блоки 
керування роблять процес 
експлуатації автоматики 
максимально комфортним  
і безпечним.

ПЕРЕВІРЕНА 
НАДІЙНІСТЬ
У приводах ALUTECH 
використовуються декілька 
вузлів і комплектувальних, які 
застосовуються в автоматиці  
AN-Motors і перевірені більш ніж 
400 000 клієнтів у всьому світі.

БЕЗПЕЧНА 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Завдяки вбудованим системам 
виявлення перешкод, а також 
можливості підключення 
додаткових аксесуарів приводи 
ALUTECH безпечні в роботі.

АВТОМАТИКА 
ALUTECH 
УСІ ГРАНІ ВАШОГО 
КОМФОРТУ



РОБОТА В БУДЬ-
ЯКОМУ КЛІМАТІ
Автоматика розроблена 
з урахуванням основних 
особливостей експлуатації, 
зокрема  кліматичних умов країн 
СНД: низькі температури, сильні 
вітри, підвищена вологість, тощо.

ЕРГОНОМІЧНІСТЬ  
І КОМФОРТ
Керування приводом і освітленням 
території подвір’я з одного пульта.

БЕЗВІДМОВНА 
РОБОТА
Працездатність у широкому 
діапазоні напруги: 160−270 В.

160−270 В

ТРИ
РОКИ
ГАРАНТІЇ

Н А  В С Ю  А В Т О М А Т И К У



ALUTECH  L e v i g a t o
ПЕРЕДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ  
І ДИЗАЙН

Швидкі та потужні приводи Levigato для 
встановлення на гаражні ворота площею 
до 18,6 м. кв.

Оперативне відчинення/зачинення воріт 
(швидкість до 0,2 м/с)

Економічне LED-підсвічування  
з автоматичним вимкненням

Висока якість і точність 
складання елементів



ВИВЧИТИ
ДОКЛАДНІШЕ

ШИРОКА 
ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ
Режими часткового відчинення  
та  автоматичного зачинення воріт 
дають змогу використовувати ворота 
як хвіртку або для провітрювання 
приміщення.

БЕЗШУМНА РОБОТА
Завдяки застосуванню ремінної рейки 
забезпечується тиха та плавна робота 
воріт.

ДОВГОВІЧНА 
ЕКСПЛУАТАЦІЯ
Ресурс мотор-редуктора розрахований 
щонайменше на 30 000 циклів,  
що в середньому еквівалентно 20 рокам 
щоденної експлуатації.

ЩІЛЬНЕ  
ЗАЧИНЕННЯ ВОРІТ
Автоматична перевірка кінцевих 
положень 1 раз у 100 циклів 
гарантує точну зупинку полотна, 
продовжуючи тим самим термін служби 
ущільнювальної вставки в нижній секції 
воріт і захищаючи приміщення від 
протягів і втрат тепла.



ТОЧНА ЗУПИНКА  
СТУЛОК
Уповільнення наприкінці руху забезпечує 
точну зупинку стулки в кінцевому 
положенні, додатково захищаючи ворота 
від ударних навантажень.

ЗАХИСТ ВІД 
НАКОПИЧУВАННЯ 
КОНДЕНСАТУ
Спеціальна конструкція з вертикальним 
розташуванням плати керування 
забезпечує захист електрики від впливу 
конденсату.

ЗАХИСТ ВІД  
ПІДТОПЛЕНЬ
Основа корпусу піднімає мотор-
редуктор на 10 см над рівнем землі. 
У разі підтоплення через дощі або 
танення снігу електрика надійно 
захищена від замикання.

ЗАПАС МІЦНОСТІ
Мотор-редуктор з додатковим запасом 
тягового зусилля дає змогу приводу 
витримувати високі навантаження, 
пов’язані з підмерзанням воріт у зимовий 
період і їхнім природнім зношуванням.

ВИВЧИТИ
ДОКЛАДНІШЕ



ALUTECH  R o t e o
ВИСОКА НАДІЙНІСТЬ  
І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ

Можливість синхронізації 2-х  
стулок зустрічних відкатних воріт

Відсутність корозії на корпусі завдяки 
захисному пластиковому кожуху

Працездатність  
при −35 °С*

* — до −60 °С з обігрівальним елементом

Приводи Roteo — надійні, стійкі до 
несприятливих кліматичних умов рішення 
для автоматизації відкатних воріт вагою 
до 2 тонн.



ALUTECH  S c o p i o
ПРАКТИЧНІСТЬ  
І ЗРУЧНІСТЬ КЕРУВАННЯ

Автоматика Scopio — універсальне рішення 
для автоматизації стулок двійчастих воріт 
завширшки до 3 метрів і масою до 350 кг.

Встановлення  на воротах із зовнішнім 
або внутрішнім відчиненням стулок

Світлодіодне підсвічування* приводу 
сигналізує про рух воріт

Компактність виробу завдяки 
телескопічному типу конструкції

* — для приводів Scopio SC-3000S



ЗРУЧНІСТЬ  
ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Налаштування режиму керування 
однією стулкою дає змогу не відчиняти 
ворота повністю, щоб зайти на ділянку.

ДОДАТКОВИЙ  
ЗАХИСТ
Можливість підключення зовнішніх систем 
безпеки забезпечує автоматичний доступ 
до об’єкта в надзвичайній ситуації.

ТРИВАЛИЙ ТЕРМІН 
СЛУЖБИ
Вбудовані електромеханічні кінцеві 
вимикачі знижують ризик швидкого 
зношування та поломки ходової частини.

БЕЗПЕЧНА РОБОТА
Привод, зустрівши на шляху руху 
перешкоду, відчує додаткове зусилля 
й автоматично дасть команду на 
відчинення, запобігаючи пошкодженню 
майна та воріт.



МІЦНІСТЬ  
КОНСТРУКЦІЇ
Корпус автоматики Ambo виготовляється 
з суцільнолитого алюмінію з додатковими  
ребрами жорсткості для забезпечення 
стійкості приводу до навантажень.

ЗРУЧНІСТЬ  
ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Налаштування режиму керування 
однією стулкою дає змогу не відчиняти 
ворота повністю, щоб зайти на ділянку.

ДОДАТКОВА  
БЕЗПЕКА
Можливість підключення до блоку 
керування зовнішніх систем безпеки 
гарантує автоматичний доступ до об’єкта 
в надзвичайній ситуації.

ВИСОКА  
ВІТРОСТІЙКІСТЬ
Наявність механічних упорів  
у конструкції приводу допомагає 
воротам витримувати навіть сильні 
пориви вітру.

ВИВЧИТИ
ДОКЛАДНІШЕ



ALUTECH  A m b o
ДОВГОВІЧНА  
РОБОТА

Встановлення на воротах із зовнішнім  
або внутрішнім відчиненням стулок

Збільшена площа контакту основних ходових 
елементів рівномірно розподіляє зусилля тертя  
в приводі, продовжуючи строк його служби

Захист ходових елементів від потрапляння  
в корпус піску та, як наслідок, передчасного їхнього 
зношування

Автоматика Ambo — це надійне  
та стильне рішення для автоматизації 
двійчастих воріт зі стулками завширшки 
до 5 метрів і вагою до 500 кг.



ALUTECH  B r a v o
ВИСОКА ІНТЕНСИВНІСТЬ 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ — 90%

Функціональні шлагбауми Bravo  
для автоматизації проїздів завширшки  
від 3 до 6 метрів.

Високий експлуатаційний ресурс  
(1 000 000 циклів відчинення/зачинення) 

Запис до 250 пультів керування  
без підключення аксесуарів

Можливість синхронізації роботи двох шлагбаумів 
(збільшення зони перекриття до 12 м)



ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ 
КОНСТРУКТИВ
Яскраво-червона тумба та вбудоване 
світлодіодне підсвічування з режимом 
«Світлофор» стануть ефектним 
доповненням системи організації руху  
та забезпечать безпеку роботи 
шлагбаума цілодобово.

АДАПТИВНІСТЬ  
ДО УМОВ 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Можливість підключення різних 
аксесуарів, широкі можливості 
налаштування та керування дають 
змогу адаптувати шлагбаум під 
будь-які вимоги.

НАДІЙНИЙ  
МЕТАЛЕВИЙ КОРПУС
Корпус зі сталі завтовшки  2−4 мм 
забезпечує підвищену жорсткість і міцність 
конструкції, гарантуючи тривалий термін 
служби.

ПРОСТЕ КЕРУВАННЯ 
БАЗОЮ КОРИСТУВАЧІВ
Додавання та видалення користувача  
за ідентифікаційним номером пульта.



ОБІГРІВАЛЬНИЙ 
ЕЛЕМЕНТ  

Експлуатація приводів  
за температури до −60 °С  
(для автоматики Roteo).

ЗОВНІШНІ АНТЕНИ
Збільшують дальність приймання 
радіосигналу автоматики за наявності 
радіоперешкод на об’єкті.

СТІЙКА ПІД 
АКСЕСУАРИ
Дає змогу встановити 
додаткові елементи  безпеки 
(для шлагбаума Bravo).

ОПОРА  
РУХОМА
Забезпечує рівномірний 
розподіл навантаження  
на стрілу. Не займає місця  
в проїзді. Кріпиться до стріли 
шлагбаума.

УНІВЕРСАЛЬНИЙ 
РАДІОПРИЙМАЧ
Збільшує кількість записуваних 
пультів керування до 500 шт.

ОПОРА 
СТАЦІОНАРНА
Знижує навантаження  
на стрілу шлагбаума  
та може використовуватися 
як місце для встановлення 
фотоелементів.

Дистанційне керування автоматикою 
шляхом набору певної цифрової 
комбінації.

ФОТОЕЛЕМЕНТИ
Віддають команду на зупинку 
та зворотний рух автоматики 
у разі появи перешкоди в зоні 
дії. Установлюються з боків 
прорізів.

СИГНАЛЬНІ 
ЛАМПИ
Привертають увагу до 
рухомої конструкції, що 
особливо корисно для 
вузьких вулиць за наявності 
«мертвих зон».

СВІТЛОФОР
Регулює напрямок 
та черговість руху 
транспортних засобів 
(червоне або зелене світло).

РАДІОКОДОВА 
ЦИФРОВА 
КЛАВІАТУРА



Для додаткового комфорту та безпеки 
експлуатації автоматизованих 
конструкцій.

АКСЕСУАРИ

ПУЛЬТИ ДИСТАНЦІЙНОГО 
КЕРУВАННЯ



ГК «АЛЮТЕХ» ставиться до питання забезпечення комфорту комплексно 
та пропонує весь спектр рішень для вашої зручності й безпеки:

Ворота 
Гаражні секційні, відкатні  
і двійчасті ворота, хвіртки та секції 
огородження.

Ролети
Ролетні системи для віконно-
дверних прорізів.

Алюмінієві профільні системи 
для віконно-дверних прорізів.

АВТОМАТИКА 
ALUTECH
РІШЕННЯ ПОЗА ЧАСОМ 
І ГЕОГРАФІЄЮ





Група компаній «АЛЮТЕХ» є одним із лідерів ринку ролетних систем і секційних воріт 
у Західній і Східній Європі, провідним виробником алюмінієвих профільних систем на 
території СНД. Холдинг має 5 виробничих підприємств, а також понад 20 збутових 
компаній у СНД і Європі.

Усі підприємства «АЛЮТЕХ» оснащені високотехнологічним обладнанням, як-от:
• комплекс із фарбування та розкрою алюмінієвої та сталевої стрічки;
• ролформінгові лінії;
• автоматизовані комплекси лиття під тиском;
• лінії з виробництва ворітного полотна та сендвіч-панелей для секційних воріт;
• автоматизовані склади зберігання та сортування продукції;
• ливарний комплекс із випуску алюмінієвих злитків;
• лінії з виробництва алюмінієвих екструдованих профілів;
• горизонтальна та вертикальні лінії порошкового фарбування;
• найбільший у СНД комплекс із анодування алюмінієвих профілів.

Наявність власних виробничих комплексів дає змогу фахівцям Групи компаній «АЛЮТЕХ» 
контролювати якість продукції на всіх етапах виробничого процесу: від розробки проекту, 
закупівлі сировинних матеріалів до випуску готової продукції і її упакування. Система 
менеджменту якості на всіх підприємствах Групи сертифікована на відповідність вимогам 
міжнародних стандартів ISO 9001 і ISO 14001.

ГК «АЛЮТЕХ» регулярно доповнює продуктовий портфель компанії новими технологічними 
рішеннями з урахуванням потреб ринку. Так, окрім захисних систем, в асортиментах 
холдингу представлене перевантажувальне обладнання для організації ефективної 
роботи складів і логістичних центрів (докшелтери, доклевелери, перевантажувальні 
пости та майданчики), концептуальна автоматика для секційних і в’їзних воріт, а також 
електроприводи із вбудованим радіоприймачем для ролетних систем.

Продукція компанії встановлена на мільйонах об’єктів і постачається більше ніж до 65 
країн СНД, Європи, Азії, Африки, Північної Америки, а також до Австралії.
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