
GARD PT
gard PX

DE EFFICIËNTIE 
VAN 
BORSTELLOOS.



Twee verschillende producten die 
dezelfde hoge kwaliteit delen.

gard pt & gard px
KENMERKEN

Het nieuwe GARD-aanbod van CAME is de efficiënte 
oplossing voor zowel standaardtoepassingen als 
doorgangen op drukke plaatsen.

• TOT 5.000.000 BEWEGINGEN (GARD PX) 
TOT 2.000.000 BEWEGINGEN (GARD PT) 
Beide modellen bieden ook bij intensief gebruik 
hoge prestaties, waardoor ze ideaal zijn voor 
parkeerplaatsen.

• PRESTATIES MET HOGE SNELHEID 
voor snel openen en sluiten met geleidelijk starten en 
stoppen. 
 
 
 
 

 
 

• ROOD/GROENE LEDVERLICHTING 
op de kroon en de boom, als doorgangsindicatie.

• BOOM TOT 4 m 
met 3,8 m beschikbaar voor de doorgang.

• GESCHARNIERDE BOOM 
verkrijgbaar voor de installatie op plaatsen met een 
laag plafond. 



ADAPTIVE TORQUE 
TECHNOLOGY

BKV guarantees efficiency and low maintenance 
costs, thanks to the continuous torque adaptation. 
The control board manages instant by instant 
the running speed, acceleration and deceleration 
ramps, as well as the absorbed current. The 
adaptive torque system constantly evaluates 
weight and friction to detect obstacles and to 
keep the speed at the set level. This technology 
guaranties higher safety in case of obstacles, 
as well as the right detection of fake issues 
(as dirt or little rocks on the rail) that may cause 
a blockage and require a technician intervention. 
No waste of time for the installer, great 
satisfaction for the customer.

De nieuwe lijn GARD biedt 
technologische innovatie dankzij de 
borstelloze gelijkstroommotor die 
maximale efficiëntie en een nauwkeurige 
beweging garandeert. 

• Lage onderhoudskosten.

• Koppelcontrole bij verschillende 
snelheden.

• Geruisloze beweging.

• Kleine afmetingen.

• Betere warmteafvoer.

BORSTELLOZE 
TECHNOLOGIE

EXTRA FUNCTIES

• SYSTEEM VOOR BEVEILIGING BIJ BOTSING met magnetische 
contacten en nylon schroeven, die een gecontroleerde breuk 
garanderen, voor een snelle en voordelige vervanging van de 
boom. 

• MODERN DESIGN en kwaliteitsmaterialen plus een uitgebreid 
aanbod accessoires.    

• 3 VEILIGHEIDSINGANGEN die ook als resistief 
programmeerbaar zijn, direct op de printplaat voor een snelle en 
eenvoudige installatie. 

• EENVOUDIGE HANDMATIGE ONTGRENDELING beveiligd met 
een sleutel.

• SOFT START/STOP met een uitstekend 
obstakeldetectiesysteem.   

• NIEUWE PRINTPLAAT ZLB30 met talloze nieuwe functies.

• 803XA-0180 Scharnier voor boom 90 x 35 mm.



Het nieuwe ontwerp van de kast 
maakt snel ingrijpen en eenvoudig 
onderhoud mogelijk: de bovenkant 
opent zodat de printplaat goed 
bereikbaar is.

GARD PX 

• MCBF 5.000.000 

• UITSTEKENDE SNELHEID 
1 s met boom van 3 m  
2 s met boom van 4 m

• INCLUSIEF SCHAKELENDE 
VOEDING

• GRAFISCH DISPLAY  
met beschrijvingen in 7 talen

GESCHARNIERDE 
BOOM

Voor plaatsen met een laag plafond 
waar er onvoldoende ruimte is 
voor de volledige opening van 
de boom, is de meest geschikte 
oplossing het speciale accessoire 
803XA-0180. De gescharnierde boom 
is zowel voor GARD PT als voor 
GARD PX verkrijgbaar.



GARD PT 

• MCBF 2.000.000 

• HOGE SNELHEID 
1,2 s met boom van 3 m  
4 s met boom van 4 m

• SCHAKELENDE VOEDING   
NIET MEEGELEVERD

• 7-SEGMENTENDISPLAY  
voor een eenvoudige configuratie

DE PRINTPLAAT

AANSLUITING VAN ACCESSOIRES
De printplaat beschikt over een adapter 
voor de ETHERNET-aansluiting, bedoeld 
voor de integratie van de slagboom 
in parkeer- en toegangssystemen. 
Alle accessoires van CAME voor de 
beveiliging en besturing van het systeem 
kunnen direct op de printplaat worden 
aangesloten dankzij de modules R700 / 
800.

GRAFISCH DISPLAY
GARD PX heeft een grafisch display met 
een full text-menu dat de installateur 
door middel van een eenvoudige 
procedure begeleidt, met keuze uit 7 
talen. 
GARD PT heeft een 7-segmentendisplay 
dat een eenvoudige installatie mogelijk 
maakt dankzij de standaardprocedure.  
 

MONITORING VAN DE STAND VAN 
DE BOOM
De potentiaalvrije contacten geven 
de stand van de boom aan dankzij 
een extra module die direct op de 
printplaat aangesloten kan worden. 
Hierdoor kan alle besturings- en 
beveiligingsapparatuur draadloos 
geïnstalleerd worden, dus kabels zijn niet 
nodig. 

VEILIGHEIDSINGANGEN
De printplaat ZLB30 beschikt over 3 
veiligheidsingangen die zowel als N.C.-
contacten als als resistieve contacten 
(8k2) configureerbaar zijn.

USB-POORT
De printplaat ZLB30 heeft een USB-poort 
voor het eenvoudig updaten van het 
systeem en uploaden van de instellingen. 



CAME
KEY

UW NIEUWE 
HULPMIDDEL
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.

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



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



GEBRUIKSLIMIETEN
GARD PX GARD PT

MODELLEN 803BB-0120 803BB-0070

Max. doorgangsbreedte (m) 3,8 3,8

TECHNISCHE KENMERKEN
MODELLEN 803BB-0120 803BB-0070

IP-Beschermingsgraad 54 54

Voeding (V - 50/60 Hz) 100 ÷ 230 AC 230 AC

Motorvoeding (V) 36 DC 36 DC

Stroomopname (A) - 1,5 (230 V AC)

Vermogen (W) 220 350

Duur opening naar 90° (s) 1,2 ÷ 2,4 1,2" ÷ 4"

Cycli/uur
CONTINU

GEBRUIK

CONTINU GEBRUIK (met veren en met boom tot 3,8 m) 
INTENSIEF GEBRUIK (zonder veren en met boom tot 2,5 m)

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

  36 V DC
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HET VOLLEDIGE ASSORTIMENT

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


