Задвижване за плъзгащи и
двукрили врати

Сигурно движение с едно натискане на бутон

За SOMMER

Обяснение на символите
Двупосочната радиосистема позволява активна
комуникация между предавателя и приемника.

Максимална защита срещу хакери благодарение на
128-битовото AES криптиране с Rollingcode.

Устойчивият на смущения радиосигнал гарантира
голям обхват и надеждност.

Енергоефективно потребление в режим на готовност.

Възможна е връзка за акумулаторна батерия.
Осигурява енергия на оператора за до 12 часа в случай
на прекъсване на електрозахранването.
Операторите и радиоприемниците с този символ се
поддържат от интерфейса на услугата SOMlink.
Операторите и радиоприемниците с този
символ се поддържат от интерфейса на
услугата SOMlink.
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About SOMMER

НИЕ ОСИГУРЯВАМЕ
КАЧЕСТВО – ВИЕ СЕ
НАСЛАЖДАВАТЕ
НА УДОБСТВОТО!
С надеждните задвижвания за
врати от SOMMER можете да
сте сигурни в дълготрайността
им. Това се дължи на високото
им качество и лесната работа,

както и прецизната изработка
и сертификати, което ви
позволява
да
намерите
точното
задвижване
за
желаната от вас врата.
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ВАШАТА БЕЗОПАСТНОСТ Е
И ВИНАГИ ЩЕ БЪДЕ ТОВА,
КОЕТО НИ ДВИЖИ

Безопасността и
предотвратяването на злополуки
са най-високи приоритети за
SOMMER. Нашите оператори са
оборудвани с надеждни
технологии, които отговарят на
приложимите стандарти.
Автоматичното откриване на
препятствия гарантира
оптимална защита. Операторът

дава заден ход, ако се натъкне на
препятствие, като гарантира, че
хората, животните или превозните
средства няма да попаднат в капан.
Лесната за използване система за
аварийно отваряне SOMMER,
снабдена с необходимия ключ, ви
позволява ръчно да отваряте и
затваряте портата във всяка
позиция.

Самозаглушаващият се двигател
осигурява ефективна защита срещу
проникване или неоторизиран
достъп. Дори в случай на
прекъсване на електрозахранването,
вашата двукрила или плъзгаща се
врата е сигурно заключена.
Всички тези компоненти ви
осигуряват оптимална сигурност
при всякакви обстоятелства.

ЗАДВИЖВАНЕ ЗА
ДВУЛРИЛИ ВРАТИ
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НАВЛЕЗТЕ В
РИТЪМА НА
РАБОТА С
ОПЕРАТОРИ,
КОИТО ВИ
ПРЕДЛАГАТ
НАЙ-ДОБРОТО

ЛЕСНА И БЕЗПРОБЛЕМНА
РАБОТА ЗДРАВА, ИЗДРЪЖЛИВА И
НЕ ИЗИСКВАЩА ПОДДРЪЖКА
Задвижванията са идеални както за частна, така и за търговска употреба и са
подходящи за управление на порти с тегло на крилото на портата до 1100 kg
или ширина на крилото на портата до 7 m.
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Задвижване за двукрили портали

twist 200 E

За двукрили портали с ширина на крилото до 2,5 м или тегло на крилото до 300 кг

Ход на отваряне
390 mm

# S11520-00001 – 1- крило
# S11521-00001 – 2- крила
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• Задвижванията twist могат да се монтират на лявото или дясното крило на
портата, като по този начин се създава безпроблемна комбинация.
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Със специални фитинги, подходящи и за врати с външно отваряне
• Бърз монтаж и лесно електрическо свързване
• Удобно за потребителя управление с множество опции за настройка




• Подобрена превенция на злополуки чрез електронно регулирано
измерване на силата с DPS (Dynamic Power System)

390 mm

AC 220–240 V


• С прецизен шпиндел от неръждаема стомана и опорна тръба от
неръждаема стомана
• Неръждаем корпус, изработен от алуминий и подсилен с фибростъкло
• Оператор без поддръжка с дълъг експлоатационен живот
• Безпроблемно могат да се интегрират допълнителни устройства за

−30 °C … +70 °C



• Самозаключване, без електрическо заключване до 1,5 м
• Управлението може лесно да се освободи ръчно във всяко положение
(например при прекъсване на електрозахранването)

пластмаса, устойчива на атмосферни влияния

SOMloq2



50/60 Hz
оператор IP44

контролен блок IP65
Предлага се и със система за радиоуправление
Somloq Rollingcode.

безопасност (напр. предупредителна светлина, фотоклетка или
електрическа ключалка)
Специални функции чрез системата за радиоуправление SOMloq2
• Радиоприемник SOMup със слот за разширяване на паметта Memo (50
радиокоманди)
• Незадължителна обратна връзка чрез предавателя, когато изпратената
команда е била обработена от приемника
• Подобрен обхват и по-висока надеждност благодарение на функцията за
прескачане, тъй като сигналът се препраща активно от приемника със
системата за радиоуправление SOMloq2
• Предавателите могат да се програмират и изтриват, а информацията за
радиоприемника да се преглежда чрез сервизния интерфейс SOMlink.

Задвижване за двукрили
портали

twist 200 EL

За двукрили порти с ширина на крилото до 2,5 м или тегло на крилото до 300 кг

Ход на отваряне
550 mm

# S11522-00001 – 1- крило
# S11523-00001 – 2- крила

•
•
•
•
•

Допълнителни специални характеристики за по-голяма
дължина на движението

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Радиосистема

SOMloq2

Операторът може да се монтира на много широки тухлени стълбове
Операторът може да постигне ъгъл на отваряне до 130°
Оператор без поддръжка с дълъг експлоатационен живот
Лесно достъпно аварийно освобождаване
Безпроблемно могат да се интегрират допълнителни
устройства за безопасност (напр. предупредителна светлина,
фотоклетка или електрическа ключалка)

Температурен
диапазон

−30 °C … +70 °C

Специални функции чрез системата за радиоуправление SOMloq2
• Радиоприемник SOMup със слот за разширяване на
паметта Memo (450 радиокоманди)
• Незадължителна обратна връзка чрез предавателя, когато
изпратената команда е била обработена от приемника
• Подобрен обхват и по-висока надеждност благодарение на
функцията за прескачане, тъй като сигналът се препраща активно
от приемника със системата за радиоуправление SOMloq2
Предавателите
могат да се програмират и изтриват, а
•
информацията за радиоприемника да се преглежда чрез
сервизния интерфейс SOMlink.
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550 mm

Ход на отваряне

Номинално напрежениеAC 220–240 V
Номинална честота
IP КОД

50/60 Hz
оператор IP44

контролен блок IP65
Предлага се и със система за радиоуправление
Somloq Rollingcode.

Електронните крайни ограничители със сензор
осигуряват прецизно превключване на
границите при twist 200 E и twist 200 EL

Задвижване за двукрили портали

twist 350

За двукрили врати с ширина на крилото до 4 м или тегло на крилото на вратата до 700 кг

# S11524-00001 – 1- крило
# S11525-00001 – 2- крила
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•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Задвижванията twist могат да се монтират както на лявото, така и на дясното
крило на портата, създавайки безпроблемна комбинация.
Със специални фитинги, подходящи и за врати с външно отваряне
Спирачната система, разработена и патентована от SOMMER, осигурява
висока надеждност на оператора - дори при екстремни натоварвания до 2
тона (напр. натоварване от вятър или като защита срещу взлом и
вандализъм).
Бърз монтаж и лесно електрическо свързване
Надеждно управление с многобройни възможности за настройка
Подобрена превенция на злополуки чрез електронно регулирано измерване
на силата DPS (Dynamic Power System)
Самозаключване, без електрическо заключване до 3,5 м
Операторът може лесно да се освободи ръчно във всяко положение (напр.
при прекъсване на електрозахранването)
Контролиран плавен ход без загуба на мощност
С прецизен шпиндел от неръждаема стомана и опорна тръба от неръждаема стомана
Неръждаем корпус, изработен от алуминий и подсилена със стъклопласт
пластмаса, устойчива на атмосферни влияния, оператор без нужда от
поддръжка с дълъг експлоатационен живот
Безпроблемно могат да се интегрират допълнителни устройства за
безопасност (напр. предупредителна светлина, фотоклетка или електрическа
ключалка)

Задвижване за двукрили портали

9

Безопасна и удобна система за аварийно освобождаване.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Специални функции чрез системата за радиоуправление SOMloq2
• Радиоприемник SOMup4 със слот за разширяване на паметта
Memo (450 радиокоманди)
• Незадължителна обратна връзка чрез предавателя, когато
изпратената команда е била обработена от приемника
• Подобрен обхват и по-висока надеждност благодарение на
функцията за прескачане, тъй като сигналът се препраща активно
от приемника със системата за радиоуправление SOMloq2
• Предавателите могат да се програмират и изтриват, а
информацията за радиоприемника да се преглежда чрез сервизния
интерфейс SOMlink.

Радиосистема

SOMloq2

Температурен
диапазон

−30 °C … +70 °C
495 mm

Ход на отваряне

Номинално напрежениеAC 220–240 V
Номинална честота
IP КОД

50/60 Hz
оператор IP44

контролен блок IP65
Предлага се и със система за радиоуправление
Somloq Rollingcode.

Задвижване за двукрили портали

twist 350 rapido
бърз, по-бърз, rapido.

# S12712-00001 – 1- крило
# S12713-00001 – 2- крила
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

В сравнение с twist 350, twist 350 rapido има до 30 % по-висока скорост
на подаване (макс. 27 mm/s).
За двукрили врати с ширина на крилото до 3 м и тегло на крилото до
300 кг 1)
Задвижванията twist могат да се монтират както на лявото, така и на
дясното крило на портата, създавайки безпроблемна комбинация.
Със специални фитинги, подходящи и за врати с външно отваряне
Спирачната система, разработена и патентована от SOMMER, осигурява
висока надеждност на оператора - дори при екстремни натоварвания до
2 тона (напр. натоварване от вятър или като защита срещу взлом и
вандализъм).
Бърз монтаж и лесно електрическо свързване
Надеждно управление с многобройни възможности за настройка
Подобрена превенция на злополуки чрез електронно регулирано
измерване на силата DPS (Dynamic Power System)
Самозаключване, без електрическо заключване до 3 m
Операторът може лесно да се освободи ръчно във всяко положение
(напр. при прекъсване на електрозахранването)
По-къс мек ход за бързо отваряне и затваряне
С прецизен шпиндел от неръждаема стомана и опорна тръба от
неръждаема стомана
Неръждаем корпус, изработен от алуминий и подсилена със
стъклопласт пластмаса, устойчива на атмосферни влияния, оператор
без нужда от поддръжка с дълъг експлоатационен живот
Безпроблемно могат да се интегрират допълнителни устройства за
безопасност (напр. предупредителна светлина, фотоклетка или
електрическа ключалка)
1) Използването на активни предпазни контактни ленти е задължително в съответствие с нормите и стандартите,
изброени в декларацията за монтаж, по-специално DIN EN 13241.
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Специални функции чрез системата за радиоуправление SOMloq2
• Радиоприемник SOMup4 със слот за разширяване на паметта
Memo (450 радиокоманди)
• Незадължителна обратна връзка чрез предавателя, когато
изпратената команда е била обработена от приемника
• Подобрен обхват и по-висока надеждност благодарение на
функцията за прескачане, тъй като сигналът се препраща активно
от приемника със системата за радиоуправление SOMloq2
• Предавателите могат да се програмират и изтриват, а
информацията за радиоприемника да се преглежда чрез
сервизния интерфейс SOMlink.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Радиосистема

SOMloq2

Температурен
диапазон

−30 °C … +70 °C
495 mm

Ход на отваряне

Номинално напрежениеAC 220–240 V
Номинална честота
IP КОД

50/60 Hz
оператор IP44

контролен блок IP65
Предлага се и със система за радиоуправление
Somloq Rollingcode.

Задвижване за двукрили портали

twist XL

За двукрили врати с ширина на крилото до 7 м или тегло на крилото на вратата до 1100 кг

# 3280V000 – 1-wing
# S11525-00001 – twist XL control unit
# S11812-00001 – twist XXL control unit
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• Задвижванията twist могат да се монтират на лявото или дясното крило на
портата, като по този начин се създава безпроблемна комбинация.
• Със специални фитинги, подходящи и за врати с външно отваряне
• Може да се използва за пълнежи със затворена врата
• Спирачната система, разработена и патентована от SOMMER, осигурява
висока надеждност на оператора - дори при екстремни натоварвания до 3
тона (напр. натоварване от вятър или като защита срещу взлом и
вандализъм).
• Движението е лесно за портата
• Подобрена превенция на злополуки чрез електронно регулирано
измерване на силата с DPS (Dynamic Power System)
• Оператор без поддръжка с дълъг експлоатационен живот
• Лесно достъпно аварийно освобождаване
• Безпроблемно могат да се интегрират допълнителни устройства за
безопасност (напр. предупредителна светлина, фотоклетка или
електрическа ключалка)
Special features through SOMloq2 radio control system
• Радиоприемник SOMup4 със слот за разширяване на паметта
Memo (450 радиокоманди)
• Незадължителна обратна връзка чрез предавателя, когато
изпратената команда е била обработена от приемника
• Подобрен обхват и по-висока надеждност благодарение на
функцията за прескачане, тъй като сигналът се препраща активно от
приемника със системата за радиоуправление SOMloq2
• Предавателите могат да се програмират и изтриват, а информацията
за радиоприемника да се преглежда чрез сервизния интерфейс
SOMlink.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Радиосистема

SOMloq2

Температурен
диапазон

−30 °C … +70 °C
450 mm

Ход на отваряне

Номинално напрежениеAC 220–240 V
Номинална честота
IP КОД

50/60 Hz
оператор IP44

контролен блок IP65
Предлага се и със система за радиоуправление
Somloq Rollingcode.

Задвижване за двукрили портали

Блок на управление:
•Самозаключващата се високоефективна
Електронни крайни ограничители:

•Безконтактен, износоустойчив
•Прецизен краен прекъсвач

предавка осигурява защита срещу проникване
с взлом или неоторизиран достъп

• Капацитет на натоварване до 3000 кг

Корпус:
Изработен от устойчив на ръжда
алуминий и подсилена с
фибростъкло пластмаса, устойчива
на атмосферни влияния
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Аварийно освобождаване:
Със задвижванията за двукрили врати SOMMER, портата
може да се заключва и отключва лесно във всяка позиция.
Това ви осигурява най-висока степен на сигурност,
например в случай на прекъсване на електрозахранването.

Прецизен шпиндел от
неръждаема стомана и опорна
тръба от неръждаема стомана

Задвижване за двукрили портали

twist UG

За двукрили врати с ширина на крилото до 3,5 м и тегло на крилото до 350 кг

1)

ACCU READY

<0.5 W STANDBY

# S10603-00001 – 1- крило DIN ляво
# S10604-00001 – 1- крило DIN дясно
# S10603-00001 – 2- крила
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• Възможност за работа с 1 и 2 крила
• Идеални за двукрили врати, при които не искате задвижването да се
вижда
• Сертифицирано ограничаване на силите на затваряне в съответствие с EN
12453 чрез електронно наблюдение на двигателя
• Напълно или полуавтоматично затваряне. Възможно е съкращаване на
времето за задържане на отвореното положение след преминаване.
• Висококачествен мотор за постоянен ток в корпус от лят алуминий със
сензор на Хол
• Пестене на енергия (в режим на готовност < 0,5 W)
• Заключващо се, механично аварийно освобождаване
• Операторът може да бъде отключен ръчно във всяка позиция (напр. в
случай на прекъсване на електрозахранването).
• Устойчив на атмосферни влияния корпус от неръждаема стомана
• Възможност за свързване на акумулаторна батерия (в случай на
прекъсване на захранването)

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ


SOMloq2



−25 °C … +65 °C



AC 220–240 V






50/60 Hz
320 Nm
105°
оператор IP67

контролен блок IP65

• Слот за разширяване на паметта на паметта (450 радиокоманди)
• Допълнителните устройства за безопасност могат да бъдат интегрирани
без усилие (напр. предпазна контактна лента, фотоклетка, електрическо
заключване на крилото на портата, предупредителна светлина)
• Разнообразни възможности за настройка и сервизна информация с
интерфейса SOMlink Service

Допълнителна информация можете
да намерите на адрес
www.twistug.sommer.eu.

Аксесоари комплект батерии и разширение на
паметта Memo

1) При дължина на крилото от 3 м и тегло на вратата от 300 кг или повече трябва да се използват активни предпазни контактни ленти.

Задвижване за двукрили портали

+
twist UG

За двукрили врати с ширина на крилото до 3,5 м и тегло на крилото до 600 кг 2)

ACCU READY

<0.5 W STANDBY

# S12027-00001 – 1- крило DIN ляво
# S12030-00001 – 1- крило DIN дясно
# S12033-00001 – 2- крила

• Възможност за работа с 1 и 2 крила
• Идеални за двукрили врати, при които не искате задвижването да се
вижда
• Сертифицирано ограничаване на силите на затваряне в съответствие с EN
12453 чрез електронно наблюдение на двигателя
• Напълно или полуавтоматично затваряне. Възможно е съкращаване на
времето за задържане на отвореното положение след преминаване.
• Висококачествен мотор за постоянен ток в корпус от лят алуминий със
сензор на Хол
• Пестене на енергия (в режим на готовност < 0,5 W)
• Заключващо се, механично аварийно освобождаване
• Операторът може да бъде отключен ръчно във всяка позиция (напр. в
случай на прекъсване на електрозахранването).
• Устойчив на атмосферни влияния корпус от неръждаема стомана
• Възможност за свързване на акумулаторна батерия (в случай на
прекъсване на захранването)
• Слот за разширяване на паметта на паметта (450 радиокоманди)
• Допълнителните устройства за безопасност могат да бъдат интегрирани
без усилие (напр. предпазна контактна лента, фотоклетка, електрическо
заключване на крилото на портата, предупредителна светлина)
• Разнообразни възможности за настройка и сервизна информация с
интерфейса SOMlink Service

2) Използването на активни предпазни контактни ленти е задължително в съответствие с нормите и стандартите,
изброени в декларацията за монтаж, по-специално DIN EN 13241.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ


SOMloq2



−25 °C … +65 °C



AC 220–240 V
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50/60 Hz
320 Nm
105°
оператор IP67

контролен блок IP65

Задвижване за двукрили портали

twist AM

За двукрили врати с максимална широчина на крилото на портата от 2,5
м и максимално тегло на крилото на портата от 250 кг

ACCU READY

<0.5 W STANDBY

# 3734V000 – 1- крило
# 3735V000 – 2- крила
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• Възможност за работа с 1 и 2 крила
• Блок за управление и интегриран трансформатор
• Сертифицирано ограничаване на силите на затваряне в съответствие с EN
12453 чрез електронно наблюдение на двигателя
• Напълно или полуавтоматично затваряне. Възможно е съкращаване на
времето за задържане на отвореното положение след преминаване.
• Висококачествен мотор с постояннотоков редуктор и сензор на Хол
• Пестене на енергия (в режим на готовност < 0,5 W)
• Заключващо се, механично аварийно освобождаване
• Аварийното освобождаване може да се задейства и при пълно натоварване
(напр. под налягане) с относително малка сила.
• За порти с големи стълбове (до приблизително 60 x 60 cm)
• Устойчив на атмосферни влияния корпус
• Възможност за свързване на акумулаторна батерия (в случай на прекъсване
на захранването)
• Слот за разширяване на паметта на паметта (450 радиокоманди)
• Допълнителните устройства за безопасност могат да бъдат интегрирани без
усилие (напр. предпазна контактна лента, фотоклетка, електрическо
заключване на крилото на портата, предупредителна светлина)
• Разнообразни възможности за настройка и сервизна информация с
интерфейса SOMlink Service
Допълнителна информация можете
да намерите на адрес
www.twistam.sommer.eu.

TECHNICAL DATA



SOMloq2
−25 °C … +65 °C





AC 220–240 V
50/60 Hz
120 Nm



11°/s



130°



IP44
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Възможност за разширяване на паметта до
450 позиции с помощта на допълнителен
модул Memo.
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ЗАДВИЖВАНИЯ НА ПЛЪЗГАЩИ
ВРАТИ:

ОСИГУРЯВА
БЕЗПРОБЛЕМНО
ДВИЖЕНИЕ,
ОТЛИЧНА
МОЩНОСТ И
ИЗПЪЛНЕНИЕ

МНОГОБРОЙНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СВЪРЗВАНЕ
ЗА ПО-ГОЛЯМА СИГУРНОСТ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ
ФУНКЦИИ ЗА ПО-ГОЛЯМО УДОБСТВО
Задвижванията за плъзгащи врати са идеални както за жилищни имоти, така и за
промишлени системи за врати. С дължина на движението до 20 м и тегло на вратата до
1200 кг нашите решения предлагат разнообразни възможности за използване при найразлични изисквания.
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Задвижвания на плъзгащи врати

STArter

За плъзгащи врати с обхват на движение до 6 м и
тегло на вратата до 300 кг

# 3550V000
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• Високо ниво на сигурност чрез напълно автоматична памет за сила
• 24 V технология
• Може да се конфигурира за автоматично затваряне и частично отваряне
• Стелаж: пластмасов стелаж със стоманена сърцевина осигурява ниско
ниво на шум и максимална стабилност при движение на портата
• Лесно достъпно аварийно освобождаване
• Операторът може да се заключва и отключва ръчно във всяко
положение (например при прекъсване на електрозахранването).
• Подобрена превенция на злополуки чрез електронно регулирано
измерване на силата с DPS (Dynamic Power System)
• Неръждаем корпус, изработен от алуминий и подсилена с фибростъкло
пластмаса, устойчива на атмосферни влияния
• Оператор без поддръжка с дълъг експлоатационен живот
• Безпроблемно могат да се интегрират допълнителни устройства за
безопасност (напр. предупредителна светлина или фотоклетка)

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ


Somloq Rollingcode






−20 °C … +50 °C
AC 220–240 V
50/60 Hz
11 Nm

 170 mm/s


IP54

Задвижвания на плъзгащи врати

+
STArter

За плъзгащи врати с обхват на движение до 8 м и
тегло на вратата до 400 кг

# 3551V000
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• Високо ниво на сигурност чрез напълно автоматична памет за сила
• 24 V технология
• Може да се конфигурира за автоматично затваряне и частично отваряне
• Стелаж: пластмасов стелаж със стоманена сърцевина осигурява ниско
ниво на шум и максимална стабилност на движението на портата
• Лесно достъпно аварийно освобождаване
• Операторът може да се заключва и отключва ръчно във всяко положение
(например при прекъсване на електрозахранването).
• Подобрена превенция на злополуки чрез електронно регулирано
измерване на силата с DPS (Dynamic Power System)
• Неръждаем корпус, изработен от алуминий и подсилена с фибростъкло
пластмаса, устойчива на атмосферни влияния
• Оператор без поддръжка с дълъг експлоатационен живот
• Безпроблемно могат да се интегрират допълнителни устройства за
безопасност (напр. предупредителна светлина или фотоклетка)
Специални характеристики на STArter+
• Интегрирана оценка на ръбовете за безопасност 1)
• Чип настройка за още по-голяма мощност и по-висока скорост

1) Върху главния и допълнителния затварящ ръб трябва да се използват активни предпазни контактни ленти.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ


Somloq Rollingcode






−20 °C … +50 °C
AC 220–240 V
50/60 Hz
11 Nm

 240 mm/s


IP54

Задвижвания на плъзгащи врати

Runner

За плъзгащи врати с обхват на движение до 8 м и тегло на вратата до 600 кг

ACCU READY

<0.5 W STANDBY

# S11566-00001
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• Високо ниво на сигурност чрез напълно автоматична памет за сила
• Автоматично разпознаване на предпазни ръбове и фотоклетки
• Може да се конфигурира за автоматично затваряне и частично отваряне
• Енергоспестяващ тороидален трансформатор, благоприятен за
околната среда и вашия портфейл
• Възможност за свързване на акумулаторна батерия (в случай на
прекъсване на захранването)
• Посоката на отваряне на портата може да се зададе с превключвател за
избор
• Подобрена превенция на злополуки чрез електронно регулирано
измерване на силата с DPS (Dynamic Power System)
• Неръждаем корпус, изработен от алуминий и подсилена с фибростъкло
пластмаса, устойчива на атмосферни влияния
• Оператор без поддръжка с дълъг експлоатационен живот
• Лесно достъпно аварийно освобождаване
• Безпроблемно могат да се интегрират допълнителни устройства за
безопасност (напр. предупредителна светлина или фотоклетка)
Специални функции чрез системата за радиоуправление SOMloq2
• Радиоприемник SOMup4 със слот за разширяване на паметта
Memo (450 радиокоманди)
• Незадължителна обратна връзка чрез предавателя, когато
изпратената команда е била обработена от приемника
• Подобрен обхват и по-висока надеждност благодарение на
функцията за прескачане, тъй като сигналът се препраща активно
от приемника със системата за радиоуправление SOMloq2
• Предавателите могат да се програмират и изтриват, а
информацията за радиоприемника да се преглежда чрез сервизния
интерфейс SOMlink.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ




SOMloq2
−30 °C … +50 °C
AC 220–240 V






50/60 Hz
20 Nm
210 mm/s
IP54

Предлага се и със система за радиоуправление
Somloq Rollingcode.

Задвижвания на плъзгащи врати

+
Runner

За плъзгащи се врати с обхват на движение до 12 м и тегло на вратата до 800 кг 1)

ACCU READY

<0.5 W STANDBY

# S11567-00001

• Високо ниво на сигурност чрез напълно автоматична памет за сила
• Автоматично разпознаване на предпазни ръбове и фотоклетки
• Може да се конфигурира за автоматично затваряне и частично отваряне
• Енергоспестяващ тороидален трансформатор, полезен за
околната среда и вашия портфейл
• Възможност за свързване на акумулаторна батерия (в случай на
прекъсване на захранването)
• Посоката на отваряне на портата може да се зададе с превключвател за
избор
• Подобрена превенция на злополуки чрез електронно регулирано
измерване на силата с DPS (Dynamic Power System)
• Неръждаем корпус, изработен от алуминий и подсилена с фибростъкло
пластмаса, устойчива на атмосферни влияния
• Оператор без поддръжка с дълъг експлоатационен живот
• Лесно достъпно аварийно освобождаване
• Безпроблемно могат да се интегрират допълнителни устройства за
безопасност (напр. предупредителна светлина или фотоклетка)
Специални функции чрез системата за радиоуправление SOMloq2
• Радиоприемник SOMup със слот за разширяване на паметта Memo
(450 радиокоманди)
• Незадължителна обратна връзка чрез предавателя, когато изпратената
команда е била обработена от приемника
• Подобрен обхват и по-висока надеждност благодарение на функцията
за прескачане, тъй като сигналът се препраща активно от приемника
със системата за радиоуправление SOMloq2
• Предавателите могат да се програмират и изтриват, а информацията за
радиоприемника да се преглежда чрез сервизния интерфейс SOMlink.
1) Върху главния и допълнителния затварящ ръб трябва да се използват активни предпазни контактни ленти.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ




SOMloq2
−30 °C … +50 °C
AC 220–240 V
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50/60 Hz
28 Nm
190 mm/s
IP54

Предлага се и със система за радиоуправление
Somloq Rollingcode.

Задвижвания на плъзгащи врати

SP 900

За плъзгащи врати с обхват на движение до 8 м и тегло на вратата до 400 кг

ACCU READY

<0.5 W STANDBY

# S11568-00001
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• Скоростта и допълнителните параметри могат да се
регулират автоматично според размера и теглото на портата.
• Едно от най-бързите ни задвижвания за плъзгащи се врати
• Вградената електрическа ключалка осигурява ефективно
самозаключване и защита срещу проникване с взлом
• Подходящ за порти с наклон до 3,5 % 1) 2)
• Може да се зададе функция за автоматично и полуавтоматично затваряне
• Подобрена превенция на злополуки чрез електронно регулирано
измерване на силата с DPS (Dynamic Power System)
• Енергоспестяващ тороидален трансформатор, полезен за
околната среда и вашия портфейл
• Възможност за свързване на акумулаторна батерия (в случай на
прекъсване на захранването)
• Rigid construction thanks to real box profile;
also ideal for high gate wings
• Безпроблемно могат да се интегрират допълнителни устройства за
безопасност (напр. предупредителна светлина или фотоклетка)
Специални функции чрез системата за радиоуправление SOMloq2
• Радиоприемник SOMup4 със слот за разширяване на паметта Memo (450
радиокоманди)
• Незадължителна обратна връзка чрез предавателя, когато изпратената
команда е била обработена от приемника
• Подобрен обхват и по-висока надеждност благодарение на функцията за
прескачане, тъй като сигналът се препраща активно от приемника със
системата за радиоуправление SOMloq2
Предавателите
могат да се програмират и изтриват, а информацията за
•
радиоприемника да се преглежда чрез сервизния интерфейс SOMlink.
1) В съответствие с нормите и стандартите, изброени в декларацията за монтаж, по-специално DIN EN 13241-1.
2) Макс. 250 кг тегло на вратата; препоръчва се използването на радиален амортисьор.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ


SOMloq2



−20 °C … +60 °C



AC 220–240 V




50/60 Hz
10 Nm

 285 mm/s


оператор IP44
контролен блок IP54

Предлага се и със система за радиоуправление
Somloq Rollingcode.

Без нужда от
поддръжка и с
дълъг
експлоатационен
живот

Вратата се отваря бързо

Лесно
достъпно
аварийно
освобождаване

Зъбното колело с
вграден амортисьор
предпазва механизма
на портата

Неизносващи се, променливи
магнити за крайни ограничители с
прецизна настройка

Здрава конструкция
за оптимална работа на
портата и дълъг
експлоатационен живот

ЗДРАВОТО, НЕВИДИМО ЗАДВИЖВАНЕ ЗА ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ:
ДОПЪЛНИТЕЛНА ГЪВКАВОСТ, ПОДХОДЯЩО И ЗА СИСТЕМИ ЗА
ИНДУСТРИАЛНИ ВРАТИ

Задвижвания на плъзгащи врати

SM 40 T

За плъзгащи врати с обхват на движение до 12 м и тегло на вратата до 600 кг

# 5822V002

26

• Надежден и стабилен оператор
•Блок за управление с множество допълнителни функции,
напр. частично отваряне
• Оператор без поддръжка с дълъг експлоатационен живот
• Лесно достъпно аварийно освобождаване
• Допълнителни възможности за свързване (напр. за
авариен стоп, предупредителна светлина, фотоклетка и
предпазни контактни ленти (налични само с външен
модул))

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ



Somloq Rollingcode
−20 °C … +70 °C


Натиск




AC 230 V
640 Nm
50 Hz
170 mm/s
IP44

Задвижвания на плъзгащи врати

DS 600 / DS 1200

За плъзгащи се врати с обхват на движение до 22 м и тегло на вратата до 1200 кг

# 3409V000 – DS 600
# 3409V000 – DS 1200

• Идеални за тежки порти, особено ако се използват в
търговски обекти
• Надежден и стабилен оператор с високопроизводителен
мотор с редуктор
• Блок за управление с множество допълнителни
функции
• Оператор без поддръжка с дълъг експлоатационен живот
• Лесно достъпно аварийно освобождаване
• Безпроблемно могат да се интегрират допълнителни
устройства за безопасност (напр. предупредителна
светлина, фотоклетка или електрическа ключалка)

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ



Somloq Rollingcode
−20 °C … +50 °C
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AC 400 V
50 Hz

 220 mm/s


IP44

Аксеесоари

ПОДХОДЯЩИТЕ АКСЕСОАРИ
ЗА OPTIMUM СИСТЕМА ЗА
ВРАТИ

O
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БЕЗОПАСТНОСТ
Електрическа ключалка
За допълнително заключване и защита срещу проникване с взлом.

Гумен профил
За повишена защита срещу заклещване или притискане.

Фотоклетки
Фотоклетките откриват препятствия, когато светлинният лъч е
прекъснат, и предотвратяват затварянето на портата. Те могат да се
монтират в различни сценарии и са подходящи дори за монтаж на
открито.

Предупредителна светлина
За допълнително оптично откриване на опасност.

AКонтактна лента за безопастност
Предпазната лента осигурява лична безопасност и спира
портата при активиране.

Главен превключвател
Изключва цялата система на портата от електрическата мрежа
(напр. по време на поддръжка).

Аксесоари

1

0 2
E

ER
MM
SO

УДОБСТВО
Прътова антена
Увеличава обхвата на радиовръзката в случай на
неблагоприятни условия за монтаж.

Ключов превключвател
Позволява на оторизирани лица да управляват системата на
портата с ключ.
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SO

ER
MM

TORA

IEB
NTR

Комплект свързващи кабели

E

O

За свързване на втори оператор към корпуса на блока за управление

Радиален демпфер за наклонени порти
Идеално регулиране на скоростта за наклонени порти. Той
предотвратява търкалянето на портата по наклона.

Батерия
В случай на прекъсване на електрозахранването
акумулаторната батерия захранва оператора с енергия до 12
часа с максимум 10 цикъла на задвижване.

Memo tiga
Разширява радиопаметта до 450 команди на ръчния предавател.
Позволява лесно архивиране на данните и прехвърляне на командите
на ръчния предавател на нов оператор, ако е необходимо сервизно
обслужване.

Системи за радиоуправление

НАДЕЖДНОСТ ОТ
НАЙ-ВИСОКО НИВО
Отминаха времената на ръчно отваряне и
затваряне на гаражната врата, сенниците и други
подобни. Нашите две радиосистеми Somloq
Rollingcode и SOMloq2 правят тази и много
други функции по-лесни от всякога. И двете
работят с безопасната технология Rollingcode.

• Използва радиочестоти с кратки периоди на предаване за
бързи и безотказни радиокоманди.
• За оптимална защита срещу сканиране и заграбване на
кодове, за да се предотврати достъпът на неоторизирани
лица.

Somloq Rollingcode –
за прецизен контрол
Радиосистемата Somloq Rollingcode работи
на базата на радиочестота FM 868,8 MHz:
• Той изпраща много кратки радиосигнали,
които не могат да бъдат прекъснати от
предаватели, които изпращат дълги сигнали,
като например бебешки монитори.
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SOMloq2 – още повече сигурност
и удобство

Ние разширихме още повече предимствата на
Somloq Rollingcode в нашата устойчива на
бъдещето радиосистема SOMloq2:
•Използвате пълната функционалност на Somloq
Rollingcode и разполагате с още повече
• FM означава честотна модулация и придава на
сигурност и удобство.
нашата система още по-голяма сигурност на
• Той е двупосочен и следователно съобщава
предаването. Добрата селективност гарантира,
дали радиосигналите са пристигнали.
че вашите командите за управление са надеждно
разграничени от други радиосигнали и могат да • Благодарение на 128-битовото AES
криптиране SOMloq2 е още по-сигурен.
бъдат изпълнени точно.
• В допълнение към оптималната сигурност на
• Функция за автоматично повтаряне за удобно
отваряне, докато шофирате към помещението.
предаването, Somloq Rollingcode ви осигурява
още по-добра защита срещу достъп и влизане на • Поискайте информация за текущото състояние
на портата директно от дивана или от шезлонга
неупълномощени лица.
в градината.
• 66-битовото криптиране дава възможност за 74
трилиона кодирания. След всяко активиране
• Иновативната функция за прескачане
разширява обхвата, тъй като радиосигналите
Rollingcode променя кода. Това прави
се препращат от приемниците SOMloq2.
безсмислено сканирането на кодове и
изземването им от неупълномощени лица, тъй
като всеки код е валиден само веднъж.
Не е необходимо да сменяте съществуващите оператори на SOMMER.
Просто го дооборудвайте с радиоприемник SOMloq2 - и ще получите още
повече предимства.

Гарантирано качество и дълъг живот!
В допълнение към нашите собствени разработки Somloq Rollingcode и SOMloq2, ние инсталираме
само най-висококачествени компоненти в нашите радиопродукти. Това прави и двете системи
много издръжливи и надеждни - дори ако температурите варират или продуктът е изложен на
удари и вибрации. Насладете се на качество, което можете да усетите във всеки пръст.

Системи за радиоуправление

Контрол на бариерните
системи
Контрол
на тенти

Управление
на двукрили
врати

Управление на гаражни врати

Управление на ролетни щори
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Управление на плъзгащи врати

Сравнение на двете системи за радиоуправление
Somloq Rollingcode

SOMloq2

Честота

FM 868.8 MHz

FM 868.8 MHz
FM 868.95 MHz

Криптиране

66-bit

128 bit AES

Двупосочен

X

Rollingcode
Функция Hop

X

Състояние на вратата

X

Автоматично повтаряне

X

Съвместимо с HomeLink®
•Само в комбинация с радиоприемния модул HomeLink.

•

По този знак можете
да разпознаете
продуктите с
радиосистемата
SOMloq2.

Радио решения

ТО Е ВЪВ ВАШИТЕ РЪЦЕ

… И ЩЕ ОСТАНЕТЕ ИЗНЕНАДАНИ ОТ ТОВА, КОЕТО МОЖЕ ДА СЕ
УПРАВЛЯВА С ПОМОЩТА НА РАДИОТЕХНОЛОГИИТЕ, И
КОЛКО МНОГО УДОБСТВА ЩЕ ПОЛУЧИТЕ.
Нашите радиорешения ви позволяват
индивидуална свобода в собствения ви дом, в
градината или в гаража.

ЛЕСНО ПРЕОБОРУДВАНЕ
И МОДЕРНИЗИРАНЕ С
РАДИОПРИЕМНИЦИ
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SOMplug
Радиоприемник в корпуса на електрическия
контакт
Този радиоприемник позволява лесно
преобразуване на външни оператори и лесна
смяна на радиочестотата. Възможна е и
опционална обратна връзка чрез предавателя,
когато изпратената команда е била обработена от
приемника.

# 21107V000

SOMsocket
Захранващ контакт на радиото
Радиозахранващият контакт може да се използва
за включване и изключване на включеното
приложение, например светлина, чрез
радиосигнал. Преносимият предавател може да
се използва за запитване за състоянието, за да се
установи дали включеният потребител е
включен или изключен.

# 21106V000

В SOMMER сигурността и удобството вървят
ръка за ръка. Само когато сте спокойни, можете
да се възползвате напълно от предимствата на
нашите неограничени радиорешения.

Радио решения

Дистационно управление
Независимо дали става дума за
ръчен предавател или за
Telecody+, в SOMMER ще
намерите подходящия продукт
за няколко до много
приложения и области на
приложение, частни или
търговски.

Pearl Twin
# S10019-00001

Pearl Vibe
# 4019V000

Telecody+
# S10212-00001

Системи за достъп
Със системите за пръстови отпечатъци можете
да отваряте гаражни врати и дворни порти с
едно малко движение на пръста си.
Радиокодовите ключове ви позволяват да
отваряте гаражните врати и дворните порти с
индивидуално програмируем цифров код.
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ENTRAsys+

ENTRAsys+
версия за
скрит монтаж

ENTRAcode+
версия за
повърхностен монтаж

# S11189-00001

# S11186-00001

# S11188-00001

Радио бутон за стена SOMtouch
Приложенията за домашна автоматизация,
като например задвижвания, щори, ролетни
щори или тенти, могат да се управляват
удобно с помощта на вътрешните радиостенни
бутони. Малкият клавиш позволява запитване
за състоянието.

# S10447-00001

# S10447-00002

Продуктово портфолио

SECURITY ASSURED
WITH THE PERFECT
SOLUTION
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ЗАДВИЖВАНИЯ ЗА ГАРАЖНИ
ВРАТИ
ПОДЗЕМНИ ГАРАЖНИ
ЗАДВИЖВАНИЯ
ЗА ДВУКРИЛИ И ПЛЪЗГАЩИ
ВРАТИ
РАДИОТЕХНОЛОГИЯ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН ДОМ
СИСТЕМИ ЗА ДОСТЪП
ЗАДВИЖВАНИЯ НА РОЛЕТНИ
ВРАТИ

Продуктово портфолио
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ОПЕРАТОРИ НА ТЕНТИ
УПРАВЛЕНИЯ ЗА РОЛЕТНИ ВРАТИ
ЗАДВИЖВАНИЯ ЗА
ИНДУСТРИАЛНИ ВРАТИ
БАРИЕРНИ СИСТЕМИ
АКСЕСОАРИ
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