
BKV

EFFICIËNT EN 
ROBUUST VOOR 
GROTE HEKKEN.



BKV
kenmerken

• ADAPTIVE TORQUE TECHNOLOGY om een 
vloeiende beweging en constante snelheid te 
garanderen dankzij het obstakeldetectiesysteem. 
 

• 4 VEILIGHEIDSINGANGEN, die zowel als 
potentiaalvrije als als resistieve (8k2) contacten 
configureerbaar zijn, om de veiligheidslijsten direct 
op de printplaat aan te sluiten. 

• SET-UPBEGELEIDING om de standaardinstellingen 
uit te voeren aan de hand van een procedure van 7 
eenvoudige stappen. 
 
 
 

• GRAFISCH DISPLAY om het instellen en onderhoud 
te vergemakkelijken. Naast de stapsgewijze 
procedure - beschikbaar in 7 talen - kan voor een 
snelle systeemconfiguratie ook de "F-modus", 
standaard van CAME, gebruikt worden. 
 

• BEVESTIGINGSPLAAT MET 4 PENNEN voor een 
stevige montage.

• 36 V DC-motor met ENCODER, die een perfect 
beheer van de vertragingssnelheden en betere 
prestaties garandeert.

Ontworpen, vervaardigd en getest voor 
intensief gebruik op grote hekken, tot 
2500 kg zwaar en 20 m  
lang.



GEAVANCEERDE FUNCTIES

•  INGEBOUWDE DECODERING VAN ROLLING CODE EN 
KEY CODE (TWIN) voor het beheer van maximaal 250 
gebruikers. 

• MEMORY ROLL voor het opslaan en versturen van de 
instellingen en geregistreerde gebruikers.

• SPECIALE AANSLUITING voor CAME KEY voor geavanceerde 
programmering en instelling met smartphone en tablet.

• Compatibel met CAME CONNECT voor geavanceerd beheer en 
besturing op afstand van de installatie.  

• Geleidelijk STARTEN en STOPPEN en een vloeiende beweging 
garanderen een lange levensduur en constante prestaties op de 
lange termijn.    

• EENVOUDIGE HANDMATIGE ONTGRENDELING beveiligd met 
een sleutel.  

• BEHEER VAN DE OPENINGSRICHTING beschikbaar als 
snelfunctie op het display, zonder dat de motorbekabeling 
gewijzigd hoeft te worden. 

• BEWEGINGENTELLER om direct op het display het aantal 
door de automatisering uitgevoerde bewegingen te bekijken, 
waardoor het onderhoud aan het systeem eenvoudiger wordt.



ADAPTIVE TORQUE 
TECHNOLOGY

De voortdurende aanpassing van 
het koppel zorgt ervoor dat de motor 
altijd voorbereid is op eventuele 
wrijvingsvariaties, waardoor hij overal 
en bij alle weersomstandigheden kan 
werken.

BKV garandeert maximale efficiëntie en lage 
onderhoudskosten, dankzij de voortdurende 
aanpassing van het koppel. 

De printplaat controleert op elk moment 
de bewegingssnelheid, de versnellings- en 
vertragingscurven en de opgenomen stroom.

Het systeem voor de koppelaanpassing monitort 
voortdurend het gewicht en de wrijving om obstakels 
te detecteren en de snelheid op het ingestelde niveau 
te houden. Baan van het hek
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Maximale duwkracht 
Gevoeligheid = 100%

Gevoeligheid = X%

Gevoeligheid = 30%

Gevoeligheid = 20%

Gevoeligheid = 10%

Bij elke beweging gemeten duwkracht

NOOIT MEER  
VALSE DETECTIE
De ADAPTIVE TORQUE TECHNOLOGY garandeert meer 
veiligheid als er obstakels zijn, evenals juiste detectie van 
wrijvingsproblemen (door vuil of kiezelsteentjes op de 
rail), die anders blokkering van de motor zouden kunnen 
veroorzaken en technische hulp zouden vereisen.

De installateur verliest hierdoor geen tijd en de klant is 
altijd tevreden.



STEEDS MEER 
VOOR UW 
AUTOMATISERING 

ACCESSOIRE "CLOCK"
Innovatieve functie voor het beheer 
van maximaal 8 programma's voor de 
automatische opening op ingestelde 
tijden.

MAGNETISCHE EINDAANSLAGEN
voor het efficiënt starten en stoppen bij 
alle weersomstandigheden.

RIO SYSTEM 2.0
Deze technologie is de oplossing 
van CAME om alle besturings- en 
beveiligingsapparatuur draadloos te 
installeren, zonder het gebruik van 
kabels.

 
 
 
 
 

TRANSPONDERLEZERS  
EN CODEKLAVIEREN 
direct op de printplaat aangesloten 
dankzij de accessoires R800/R700.

ENERGIEBESPARENDE MODULE 
voor minder verbruik in stand-by.

RSE-MODULE
voor gecombineerde toepassing, voor 
een eenvoudige installatie en configuratie 
van twee automatiseringen met "master 
& slave" functie. 

NOODBATTERIJEN
om de werking ook bij stroomuitval te 
garanderen. 

De elektronica van ZN8 ondersteunt 
talloze extra functies, verkrijgbaar als 
modules die direct op de printplaat 
kunnen worden aangesloten.



CAME
KEY

Sluit CAME KEY aan de printplaat aan en download 
de app CAME SETUP.
Met CAME KEY verbonden aan uw smartphone of 
tablet, kunt u:

• De automatisering snel configureren  
• De firmware van de printplaat updaten 
• De zenders beheren
• Zowel ter plaatse als in de cloud een back-up van 

de instellingen maken en...veel meer!

De app  
SETUP  
is verkrijgbaar in: DISPONIBILE SU

App Store

DISPONIBILE SU

Een systeem installeren en configureren vergt tijd 
en wordt vaak onder onprettige omstandigheden 
uitgevoerd, zoals geknield in de stromende regen. Laat 
de schroevendraaier in de gereedschapskist en gebruik 
een nieuw, innovatief hulpmiddel.

CAME KEY is een wifi-interface die met elke 
smartphone of tablet kan communiceren zonder dat een 
internetverbinding nodig is.

UW NIEUWE HULPMIDDEL



CAME CONNECT is het cloudsysteem 
waarmee u al uw klanten en elke 
installatie op afstand kunt beheren met 
een mobiel apparaat of de pc op kantoor.

Met behulp van de gateway, die samen 
met de automatisering geïnstalleerd 
moet worden, kunnen alle producten 
met internet worden verbonden in 
een universeel, veilig en door CAME 
gecertificeerd netwerk. Van video-
intercoms tot temperatuurregeling 
en smart home-systemen, van 
motoren voor hekken tot slagbomen 
en parkeerbeheersystemen, alle 
automatiseringen zijn onderling 
verbonden en kunnen door één 
apparaat beheerd worden. Dit bestuurt 
de installatie op afstand, voert een 
complete diagnose van het systeem 
uit en detecteert eventuele storingen. 
Dankzij CAME CONNECT kunt u 
uw onderneming laten groeien met 
efficiënt en doorlopend onderhoud, 
ondersteuning op afstand en snel 
ingrijpen bij storingen.
De installateur kan online als 
"Professioneel gebruiker" inloggen en 
zo toegang krijgen tot talrijke nieuwe 
functies:

• Op de kaart de installaties van klanten 
en de bijbehorende status (in werking/
storing) weergeven

• Voor elke klant de volledige lijst 
automatiseringen met bijbehorende 
status bekijken

• Alle verbonden apparaten configureren 
en monitoren

• Scenario's beheren en activiteiten 
plannen

• Een chronologisch overzicht en de 
status controleren

• Gepland onderhoud voor elk apparaat 
beheren

Als u als "particuliere gebruiker" inlogt,  
biedt CAME CONNECT de perfecte 
oplossing als u op afstand alle in de 
woning aanwezige technologieën wilt 
beheren, zoals de automatiseringen 
activeren, beelden van het alarmsysteem 
bekijken, meldingen ontvangen of 
ondersteuningsverzoeken naar de 
installateur sturen.

CAME CONNECT 
PROBEER DIRECT 
DE TECHNOLOGIE  
VAN DE TOEKOMST  
VOOR UW 
ONDERNEMING
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GEBRUIKSLIMIETEN

MODELLEN 801MS-0300 801MS-0310 801MS-0320

Max. vleugellengte (m) 20 20 20

Max. vleugelgewicht (kg) 1500 2000 2500

TECHNISCHE KENMERKEN
MODELLEN 801MS-0300 801MS-0310 801MS-0320

IP-Beschermingsgraad 54 54 54

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

Motorvoeding (V) 36 DC 36 DC 36 DC

Stroomopname (A) 8 9 10

Bewegingssnelheid (m/min) 12 12 12

Cycli/uur
CONTINU

GEBRUIK

CONTINU

GEBRUIK

CONTINU

GEBRUIK

Vermogen (W) 200 250 300

Duwkracht (N) 800 900 1000

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

 36 V DC

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

We zijn marktleider 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


