
Poortoppervlak  
tot 14 m²

EMEGA

AUTOMATISERING VOOR 
KANTELPOORTEN.



• Automatisering voor middelgrote en grote 
kantelpoorten, ook bij intensief gebruik.

• Alle modellen zijn getest volgens  
de parameters voorgeschreven door  
de geldende normen.

• Encodertechnologie voor obstakeldetectie 
en vertragingscontrole.

• Ontgrendelingshendel voor de handmatige 
opening van de poort bij stroomuitval, ook 
van buitenaf te bedienen dankzij het koord 
dat op de handgreep van de poort  
bevestigd wordt.

• Ingebouwde stuurkast.

• Display voor functieweergave  
en-programmering, met leds voor  
de statusweergave van de poort  
(model EM4024CB).

• Met de 24 V DC-motor kan de  
bewegings-en naderingssnelheid  
tijdens het openen en sluiten  
worden ingesteld.

de voordelen
van CAME: emega

1  
Fotocel

1
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DE VEILIGE, SNELLE EN ELEGANTE AFSLUITING.
EMEGA is een automatisering op 24 V DC met ingebouwd 
functiedisplay voor garagepoorten met een oppervlak tot 9 m². 
Bij grote geïsoleerde poorten tot 14 m² of als het noodzakelijk 
is, kan een dubbele motor worden gebruikt. Ideaal om alle 
soorten kantelpoorten, met tegengewichten en met veren, snel 
en geruisloos aan te drijven, of deze nu thermisch/akoestisch 
geïsoleerd, van staalplaat of hout zijn. 



MAXIMALE COMPATIBILITEIT  
MINIMALE OMVANG
• Constructie van gegoten aluminium, voor duurzame 
   bestendigheid tegen de belasting van intensief gebruik, 
   bijvoorbeeld bij appartementengebouwen.
• Encodertechnologie die constant de regelmatige werking 
   van de poort analyseert en de beweging stopt of omkeert 
   als er een obstakel gedetecteerd wordt.
• Een handige ontgrendelingshendel op de motor die aan  
   de standaardhandgreep van de poort kan worden  
   aangesloten voor handmatige opening, ook van buitenaf.

EXTERN PANEEL VOOR  
BEDIENING EN PROGRAMMERING
• Initiële set-up.
• Instructie voor openen of sluiten.
• Weergave van de functies.
• Regeling van de snelheden.
• Regeling van de vertraging.
• Indicatieleds voor de functieweergave.

Ontdek op came.com
alle producten en  
accessoires van Came

Zenders CODEKLAVIEREN
MET 12 TOETSEN 

fotocellen SCHAKELAARS

De technologie 
van emega

De garantie van 24 VOLT
De 24 V DC-motoren zijn geschikt
voor intensief gebruik en werken
ook bij stroomuitval. Dit icoon
geeft aan dat het product met
laagspanning werkt.

veiligheid dankzij EN TESTED  
Automatisering getest in 
overeenstemming met de Europese  
normen inzake sluitkracht.

encoder 
Motor of automatisering  
met encoder.

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.

BEDIENINGSPANEEL DISPLAY 
VOOR FUNCTIEWEERGAVE

De automatisering EM4024CB 
heeft een ingebouwd toetsenpaneel
voor de programmering en besturing 
van de poort. De binnenverlichting 
wordt toevertrouwd aan ledtechnologie
die hoge efficiëntie, duurzaamheid 
en energiebesparing garandeert.



Automatiseringen voor schuifhekken

Automatische tourniquets en toegangscontrole

accessoires

Automatiseringen voor INDUSTRIËLE AFSLUITINGEN

Automatiseringen voor garage- en sectionaalpoorten automatische slagbomen

AUTOMATISERINGEN VOOR ROLLUIKEN

Automatiseringen voor draaihekken

automatische parkeerfaciliteiten

complete systemen

AUTOMATISERINGEN EN
TOEGANGSCONTROLE VAN CAME



V

ZL43

BEVEILIGING

ZELFDIAGNOSE van de veiligheidsinrichtingen

WAARSCHUWINGSKNIPPERLICHT voor openen en sluiten

WEER OPENEN tijdens het sluiten

WACHTEN voor obstakel

TOTALE STOP

GEDEELTELIJKE STOP

OBSTAKELDETECTIE voor de fotocellen

ENCODER

AMPEROMETRISCHE DETECTIE

BESTURING

GEDEELTELIJKE OPENING *

ALLEEN OPENEN met zender en/of knop

Aansluiting knop ALLEEN OPENEN of ALLEEN SLUITEN

OPENEN-STOPPEN-SLUITEN-STOPPEN met zender en/of knop

OPENEN-SLUITEN-OMKEREN met zender en/of knop

HOLD-TO-RUN

ONMIDDELLIJK SLUITEN

KENMERKEN

Aansluiting KNIPPERLICHT

Aansluiting CYCLUSLAMP

Aansluiting ORIËNTATIELICHT

Antenne

Aansluiting WAARSCHUWINGSLICHT "OPEN"

Regeling van de BEDRIJFSDUUR

ZELFLERING van de RADIOCODE van de zender

Regelbare DUUR AUTOMATISCHE HERSLUITING

Vertraging tijdens OPENEN en/of SLUITEN

Werking met NOODBATTERIJEN (optie)

Regelbare BEWEGINGS- en VERTRAGINGSSNELHEDEN * 

DISPLAY

ZELFLERING van de eindaanslagen tijdens het openen en sluiten

BESTURINGSKAART / STUURKAST

DE TECHNOLOGIE VAN EMEGA

PRODUCTEN

EM4024CB

EM4024

AD-HOCELEKTRONICA VOOR UW BEHOEFTEN!
EMEGA is in de uitvoering op 24 V DC verkrijgbaar.  
In de tabel staan de hoofdkenmerken van de stuurkast, gecombineerd met de motor.

In de bovenstaande tabel staan uitsluitend de producten die over één of meerdere van de bovengenoemde technologieën van CAME beschikken. Het complete productenaanbod 
is in de algemene catalogus te vinden.

OPMERKINGEN: * Mogelijkheid voor het activeren van gedeeltelijke opening met knop en schakelaar, maar ook met zender.     24 V DC

• V EM4024CB



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

afmetingen (mm) gebruikslimieten (m2)

technische kenmerken

MODELLEN EM4024CB EM4024

Max. poortoppervlak 9 -

MODELLEN EM4024CB EM4024

IP-Beschermingsgraad 40 40

Voeding (V - 50/60 Hz) 120 - 230 AC -

Motorvoeding (V) 24 DC 24 DC

Stroomopname (A) max. 15 max. 15

Vermogen (W) 170 70

Duur beweging naar 90° (s) REGELBAAR REGELBAAR

Inschakelduur (%) INTENSIEF GEBRUIK INTENSIEF GEBRUIK

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

OPMERKINGEN: Gebruik voor poorten groter dan 9 m² tot een maximum van 14 m²: 
1 motor EM4024CB + 1 motor EM4024
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toepassingen

  24 V DC

   24 V DC

Kantelpoort
naar buiten stekend,  
deels intrekbaar

Kantelpoort 
naar buiten stekend, 
volledig intrekbaar

Kantelpoort 
niet naar buiten stekend,  
volledig intrekbaar
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CAME S.p.A.  
is gecertificeerd op het gebied van kwaliteit,
milieu en veiligheid volgens de normen:
UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001
BS OHSAS 18001
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