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ÀÂÒÎÌÀÒÈÊÀ

Ð³øåííÿ ïîçà ÷àñîì ³ ãåîãðàô³ºþ



Застосування надійних конструктивних 
рішень, перевірених часом. 

Функціональний блок керування для 
комфортної експлуатації.

Швидкість і легкість введення в експлуатацію.

Надійна та безшумна робота пасової рейки.

Якісні матеріали та компоненти механічної 
частини. 

Вбудоване світлодіодне підсвічування. 
Можливість керування освітленням дворової 
території. 

Концептуальний дизайн.

Ð³øåííÿ äëÿ àâòîìàòèçàö³¿  
ãàðàæíèõ âîð³ò

24h

Le v i g a t o

4-êàíàëüí³ ïóëüòè â êîìïëåêò³ (2 øò.).

Êîìïëåêòàö³ÿ ïàñîâîþ àáî ëàíöþãîâîþ
ðåéêîþ äëÿ âîð³ò âèñîòîþ äî 3,3 ì.

Комплект двигуна  LG-600F

Комплект двигуна LG-1200
2для воріт площею до 18,6 м

Комплект двигуна LG-800
для воріт площею до 11,2 м�

для воріт площею до 8,4 м�

Комплект двигуна LG-1000F
для воріт площею до 16,0 м�

Пасова рейка LGR-3300B
для воріт висотою до 2,4 м

Пасова рейка LGR-3600B
для воріт висотою до 2,7 м

Пасова рейка LGR-4200B
для воріт висотою до 3,3 м

Ланцюгова рейка LGR-3300C 
для воріт висотою до 2,4 м

Ланцюгова рейка LGR-3600C 
для воріт висотою до 2,7 м

Ланцюгова рейка LGR-4200C
для воріт висотою до 3,3 м

ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ²:

Le v i g a t oÑÅÐ²ß 
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Ro t e o

Ro t e oÑÅÐ²ß
Ð³øåííÿ äëÿ àâòîìàòèçàö³¿  
â³äêàòíèõ âîð³ò

Надійна система механічних 
кінцевих вимикачів гарантує точне 
зупинення воріт у заданих 
положеннях.

Функціональний блок керування  
для комфортної експлуатації.

Застосування міцних корпусних 
матеріалів для захисту від 
зовнішнього впливу. 

Підключення аксесуарів для 
забезпечення додаткової безпеки.

Стильний дизайн корпуса.

ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ²:

Комплект двигуна RTO-500KIT

Комплект двигуна RTO-2000KIT
 для відкатних воріт вагою до 2000 кг

 для відкатних воріт вагою до 500 кг

Комплект двигуна RTO-1000KIT
 для відкатних воріт вагою до 1000 кг

4-êàíàëüí³ ïóëüòè â êîìïëåêò³ (2 øò.).
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Ð³øåííÿ äëÿ àâòîìàòèçàö³¿ 
ðîçïàøíèõ âîð³ò

Ambo
Працездатність за низьких 
температур — до –40 ⁰С                        
(за умови використання 
обігрівального елемента).

Функціональність і комфорт: 

Можливість керування освітленням 
дворової території за допомогою 
пульта, а також вимкнення 
освітлення за таймером. 

Спеціальний кронштейн кріплення 
для відчинення стулок як усередину, 
так і назовні.

Механічні упори із вбудованим 
механізмом кінцевих вимикачів 
гарантують точне позиціонування стулок 
у кінцевих положеннях.

Високоміцний алюмінієвий корпус, 
висока якість і точність виготовлення 
корпусних елементів.

Надійний захист ходового гвинта  від 
потрапляння забруднень.

Концептуальний дизайн корпуса. 

Комплект двигуна АМ-5000КІТ
для розпашних воріт зі стулкою
вагою до 500 кг і шириною до 5 м

Äâà ë³í³éíèõ äâèãóíè òà áëîê êåðóâàííÿ â êîìïëåêò³.

AmboÑÅÐ²ß 

ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ²:
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ÀÒ-4N AR-1-500NLM-L SL-U

Äèíàì³÷íèé êîä.

Ê³ëüê³ñòü êåðîâàíèõ 
ïðèñòðî¿â — äî 4.

Äàëüí³ñòü ðîáîòè —         
50 ìåòð³â.

Ìàë³ ãàáàðèòè.

Â³çóàë³çàö³ÿ ðîáîòè çà 
äîïîìîãîþ ñâ³òëîä³îäà.

Ñòèëüíèé ñó÷àñíèé 
äèçàéí.

Øèðîêèé ä³àïàçîí æèâèëüíî¿ 
íàïðóãè (12...230 Â).

Ðåæèì ðîáîòè ç áëèìàííÿì 
àáî áåç áëèìàííÿ.

Ìîíòàæ íà ãîðèçîíòàëüíó 
àáî âåðòèêàëüíó ïîâåðõíþ 
(êðîíøòåéí ó êîìïëåêò³). 

www.alutech-group.com

Íîâà ë³í³éêà äîäàòêîâèõ àêñåñóàð³â 

Ïóëüò äèñòàíö³éíîãî
êåðóâàííÿ

Ôîòîåëåìåíòè Ðàä³îïðèéìà÷
óí³âåðñàëüíèé

Ñâ³òëîä³îäíà
ñèãíàëüíà ëàìïà

12.2017
Àrt.R7050138 

Ìàêñèìàëüíà 
ê³ëüê³ñòü ïóëüò³â äëÿ 
çàïèñó — 500 øò.

Îäíîêàíàëüíèé.

www.motors.alutech-group.com


