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• Bramka GUARDIAN jest idealnym
rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie istnieje
konieczność zabezpieczenia szerokich
przejść, także nienadzorowanych,
a odznaczających się dużym natężeniem
ruchu pieszego.

• Zaprojektowany z myślą o instalacji
na zewnątrz pomieszczeń; może być
stosowany w portach lotniczych, portach
morskich, w dużych zakładach, na dworcach
kolejowych, stacjach podziemnej kolejki
oraz stadionach sportowych.

• Solidna konstrukcja i przyjemny design
stanowią ważny środek odstraszający
potencjalnych przestępców, jak również
oferują użytkownikowi pełne bezpieczeństwo.

• Długotrwała i niezawodna praca jest
gwarantowana także w przypadku instalacji
zewnętrznych dzięki obudowie wykonanej
z ocynkowanej stali lakierowanej specjalną
farbą epoksydową, która czyni kołowrót
niezwykle odpornym nawet w przypadku
montażu w obszarach wystawionych
na działanie czynników korodujących.

Praktyczne i funkcjonalne bezpieczeństwo. GUARDIAN 
jest bramką obrotową charakteryzującą się solidną i 
niezawodną konstrukcją, zbudowaną  
z najlepszych materiałów odpornych na działanie czasu, 
intensywne użytkowanie i czynniki atmosferyczne. 
Gwarancja bezpieczeństwa dla dostępu o wysokiej 
intensywności ruchu w takich strefach jak stacje kolejowe, 
stadiony, porty morskie, obiekty turystyczne.

zalety systemu 
CAME GUARDIAN
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Wyświetlacz  
do ledowej 
sygnalizacji 
dwukierunkowej

2

Przystosowanie  
do czujników 
sterowania

3

Wirnik, ramiona  
i kratka ze stali 
nierdzewnej AISI 304

1



OPCJE STEROWANIA 
I INTEGRACJI 
• Kontakty sterowania pozwalają użytkownikowi na wejście

lub wyjście z kontrolowanego obszaru, blokując
automatycznie przejście po jego opuszczeniu przez
użytkownika lub po upływie ustawionego czasu
w przypadku braku przejścia.

• Opcja polecenia BLOKADY uniemożliwia przejście,
anulując kolejne polecenia wejścia lub wyjścia.

• Polecenie AWARYJNE pozwala na uruchomienie ruchu
otwierania także w przypadku aktywacji polecenia BLOKADY.

TECHNOLOGIA Z ZASILANIEM 24 V DC!
• Płynny ruch także w warunkach intensywnego użytkowania.
• Automatyczny system odblokowujący przejście

w przypadku przerwania dostawy prądu.

OŚWIETLENIE LEDOWE
GUARDIAN jest wyposażony w światła ledowe,  
które oświetlają strefę przejścia. Zestaw zawiera także 
sygnalizator znajdujący się w górnej części kołowrotu.

Odkryj nowości z serii 
na stronie came.com/pl

SZLABAN 
BEZSZCZOTKOWY

System kontroli 
dostępu 

do parkingów

bramy 
AUTOMATYCZNE
BEZSZCZOTKOWE

PRZEŁĄCZNIK 
BLUETOOTH

PSGS3 i PSGD3 
Są to odpowiednio wersje bramki 
GUARDIAN pojedynczego i podwójnego 
na 3 sektory.

PSGS4 i PSGD4 
Są to odpowiednio wersje bramki 
GUARDIAN pojedynczego i podwójnego 
na 4 sektory.

Firma CAME jest liderem w produkcji automatyk  
do domu, przemysłu i dużych projektów instalacji 
technologicznych Kompleta gama rozwiązań:  
od automatyk do bram wjazdowych i garażowych, 
przez napędy do żaluzji i zasłon przeciwsłonecznych, 
po kontrolę automatyki domowej i systemy 
antywłamaniowe i wideodomofonów. Technologia 
i niezawodność także w służbie Twojego biznesu 
dzięki rozwiązaniom zaprojektowanym dla automatyki 
bram przemysłowych, bram automatycznych, 
szlabanów drogowych, kołowrotów, kontroli dostępu  
i systemów parkingowych.

119COLOR16 
Spersonalizowane lakierowanie według skali RAL.



CAME S.p.A.
Via Martiri Della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso – WŁOCHY

CAME S.p.A.  
posiada certyfikat dotyczący 
systemu zarządzania jakością 
zakładową oraz zarządzania 
środowiskiem i bezpieczeństwem 
zgodnie z normami:
UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001
BS OHSAS 18001

© KADPLBVE18 – 2018 – PL
SPÓŁKA CAME ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO DOKONANIA 
ZMIAN W NINIEJSZYM DOKUMENCIE W KAŻDEJ CHWILI.
POWIELANIE, RÓWNIEŻ CZĘŚCIOWE, JEST ZABRONIONE.

wymiary (mm)

 120–230 V AC 

parametry techniczne
MODELE PSGS3 PSGD3 PSGS4 PSGD4

Stopień ochrony (IP) 44 44 44 44

Zasilanie (V – 50/60 Hz) 120–230 AC 120–230 AC 120–230 AC 120–230 AC

Zasilanie robocze (V) 24 DC 24 DC 24 DC 24 DC

Pobór prądu (mA) 223 446 223 446

Masa (kg) 360 670 430 800

Maksymalna liczba przejść/min* 10 10 10 10

Temperatura robocza (°C) -20 – +55 -20 – +55 -20 – +55 -20 – +55

* Liczone w trybie wolnego dostępu.
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