
Doorgangsbreedte 
tot 16 m

cat

AUTOMATISCHE
AFSLUITKETTING.
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De ideale oplossing voor toepassingen in historische 
centra en in particuliere en openbare omgevingen.
CAT is een gepatenteerd product van CAME,
ideaal voor het afbakenen van parkeerplaatsen
en privéparkeervakken voor één of meerdere auto's.
CAT kan ook in historische centra worden toegepast
voor het beheer van voetgangersgebieden of zones
met beperkt verkeer. De afsluiting is geschikt voor
doorgangen tot 16 m (52,5 ft) breed.

De voordelen
van came: cat

1  
Fotocellen
aan de 
binnenzijde

2  
Geleider voor 
kettingbescherming  
 

3  
Knipperlicht 
met energiezuinige  
leds 

4  
Bedienings- 
schakelaar

5  
Fotocellen 
aan de  
buitenzijde 

• Een gepatenteerd product van CAME  
voor het beheer van parkeerplaatsen. 

• De geleidingen garanderen  
de bescherming van de ketting  
als de doorgang afgesloten is.

• Eenvoudig en snel te installeren. 

UITVOERING OP 24 VOLT

• Met de uitvoering op 24 V DC  
kunnen obstakels worden  
gedetecteerd en kan de snelheid  
van de ketting worden geregeld.



ONTDEK OP CAME.COM 
HET COMPLETE AANBOD 
AUTOMATISERINGEN
EN ACCESSOIRES VAN CAME

Zenders Codeklavieren
 

Fotocellen Schakelaars

 

TALLOZE  
GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN 
• Motor, stuurkast, rf-ontvanger en alle voorzieningen  

voor de werking, ook bij stroomuitval, bevinden zich 
binnenin de paal.

• Bij stroomuitval en in noodsituaties kan dankzij  
het veiligheidsslot met eigen sleutel de ketting  
direct losgemaakt worden.

• De in de eenheid ingebouwde stuurkast voedt  
de motor en alle aangesloten uitrustingen  
met 24 V DC laagspanning.

ELEKTRONICA OP 24 V
• Mechanische eindaanslagen bij openen  

en sluiten, eenvoudig te regelen en geen  
verdere aanpassingen benodigd.

• Automatische sluiting na een vooraf bepaalde  
duur die regelbaar is met trimmers.

• Bediening zonder “houdfunctie” waarbij de bedieningsknop 
tijdens de gehele beweging ingedrukt moet worden 
gehouden, met de mogelijkheid de beweging  
van de ketting onmiddellijk te stoppen.

COMPLETE TOEGANGSCONTROLE
De CAT-afsluitketting kan aan verschillende  
toegangscontrolesystemen worden aangesloten,
waarmee de binnenkomst of het verlaten voor
geautoriseerd personeel kan worden bepaald,
geprogrammeerd en geactiveerd.

DE TECHNOLOGIE 
VAN cat-x24

DE GARANTIE VAN 24 VOLT
De 24 V DC-motoren zijn geschikt 
voor intensief gebruik. Dit icoon
geeft tevens aan dat het product 
met laagspanning werkt.

CAME is marktleider op het gebied van  
automatiseringen voor woningen, industrie
en omvangrijke technische installatieprojecten.
Een compleet productaanbod: van automatiseringen 
voor hekken en garagepoorten tot motoren voor 
rolluiken en zonweringen, en van domotica tot 
inbraakbeveiligingssystemen en video-intercoms. 
Technologie en betrouwbaarheid in dienst van uw 
onderneming, dankzij producten die ontwikkeld zijn 
voor de automatisering van industriële poorten,
automatische deuren, slagbomen, tourniquets, 
toegangscontrole- en parkeersystemen.



Automatiseringen voor schuifhekken

Automatische tourniquets en toegangscontrole

Uitrustingen

Automatiseringen voor industriële poorten

Automatiseringen voor garage- en sectionaalpoorten Automatische slagbomen

Automatiseringen voor rolluiken

Automatiseringen voor draaihekken

Systemen voor automatisch parkeerbeheer

Complete systemen

AUTOMATISERINGEN EN 
TOEGANGSCONTROLE VAN CAME



001CAT-5  
Ketting van 9 mm, 
tot 8 m

001CAT-15  
Ketting van 5 mm, 
tot 16 m

001CAR-2  
Externe geleiding 
L = 2 m

001CAR-4  
Interne geleiding 
L = 2 m

001CAT-I  
Paal met tegengewicht  
en kettingbevestiging

001CAT-X  
Paal met motor 
op 230V

001CAT-X24 
Paal met motor 
op 24V

RAL 9006 
Kleur kap. 

Cod. 053 0837 
Kleur kast: GESPIKKELD GRIJS.

HET AANBOD

 
CAT-X 
ZC5

CAT-X24 
ZL37C

VEILIGHEIDSFUNCTIES

WAARSCHUWINGSKNIPPERLICHT voor openen en sluiten

WEER OPENEN tijdens het sluiten

TOTALE STOP

OBSTAKELDETECTIE voor de fotocellen

AMPEROMETRISCHE DETECTIE

BESTURINGSFUNCTIES

Aansluiting knop ALLEEN OPENEN of ALLEEN SLUITEN

OPENEN-SLUITEN-OMKEREN met zender en/of knop

HOLD-TO-RUN

ONMIDDELLIJK SLUITEN

KENMERKEN

Aansluiting KNIPPERLICHT

Antenne

Aansluiting WAARSCHUWINGSLICHT "OPEN"

Aansluiting WAARSCHUWINGSLICHT "GESLOTEN"

Regeling van de BEDRIJFSDUUR

ZELFLERING van de RADIOCODE van de zender

Regelbare DUUR AUTOMATISCHE HERSLUITING

Werking met NOODBATTERIJEN (optie)

Regelbare BEWEGINGS- en VERTRAGINGSSNELHEDEN 
 

Printplaat / Stuurkast

  230 V AC     24 V AC DC    

AD-HOCELEKTRONICA VOOR UW BEHOEFTEN!
CAT is zowel in de uitvoering op 230 V AC als in de uitvoering op 24 V DC verkrijgbaar. 
In de tabel staan de hoofdkenmerken van de stuurkasten, gecombineerd met de motoren.
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MODELLEN CAT-15 (ketting 5 mm) CAT-5 (ketting 9 mm)

Max. doorgangsbreedte (m) 16 8

GEBRUIKSLIMIETEN

MODELLEN CAT-X CAT-X24

IP-Beschermingsgraad 54 54

Voeding (V - 50/60 Hz) 230 AC 230 AC

Motorvoeding (V) 230 AC 50/60 Hz 24 DC

Stroomopname (A) 2,7 Max. 10

Vermogen (W) 300 240

Inschakelduur (%) 30 INTENSIEF GEBRUIK

Bedrijfstemperatuur (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55

Thermische beveiliging motor (°C) 150 -

  230 V AC     24 V AC DC    

technische kenmerken
78
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AFMETINGEN (MM)

LM = Max. doorgangsbreedte 
 

CAME S.p.A.
Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - ITALIË

Wij zijn een toonaangevende multinational op het gebied 
van geïntegreerde technologische oplossingen voor  
de automatisering van woningen, openbare en stedelijke 
omgevingen, die slimme ruimtes creëren voor het welzijn 
van mensen.

 → AUTOMATISERINGEN  
VOOR HEKKEN

 → VIDEO-INTERCOMS

 → ALARMSYSTEMEN

 → DOMOTICA

 → WARMTEREGELING

 → AUTOMATISERINGEN VOOR 
ZONWERING EN ROLLUIKEN

 → GARAGEDEUREN  
EN INDUSTRIËLE POORTEN

 → AUTOMATISCHE DEUREN

 → TOURNIQUETS  
EN TOEGANGSCONTROLE

 → VERZINKBARE PALEN EN 
PERIMETRISCHE BEVEILIGING

 → PARKEERSYSTEMEN  
EN SLAGBOMEN


