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WYDAJNOŚĆ 
SILNIKA 
BEZSZCZOTKOWEGO



Dwa modele szlabanów 
bezszczotkowych wysokiej jakości.

gard pt oraz gard px
WŁAŚCIWOŚCI

Nowa seria szlabanów CAME GARD jest wydajnym rozwiązaniem zarówno do standardowych zastosowań, 
jak i do miejsc o dużym natężeniu ruchu i przejazdów o wysokiej częstotliwości tranzytowej.

• Do 5 000 000 MANEWRÓW (GARD PX)
Do 2 000 000 MANEWRÓW (GARD PT)
Obydwa szlabany są niezwykle wydajne, również 
podczas intensywnej pracy i stanowią idealne 
rozwiązanie jako element systemów parkingowych.

• WYDAJNOŚĆ I NIEZWYKŁA PRĘDKOŚĆ OTWARCIA
szybkie tempo pracy przy jednoczesnym łagodnym 
uruchomieniu i zatrzymaniu.    

• OŚWIETLENIE LED CZERWONE/ZIELONE 
zamontowane na pierścieniu ramienia, stanowi 
intuicyjny element regulacji ruchu, spójny z drogową  
sygnalizacją świetlną.

• RAMIĘ O DŁUGOŚCI DO 4 m przy max. szerokości 
przejazdu 3,8 m.

• PRZEGUB DO RAMIENIA przeznaczone do instalacji 
w miejscach o specyficznych wymaganiach   



ADAPTIVE TORQUE 
TECHNOLOGY

BKV zapewnia wydajność i niskie koszty 
konserwacji dzięki funkcji stałego dostosowywania 
momentu obrotowego. Karta kontroluje stale 
aktualną prędkość ruchu, rampy przyspieszania 
i hamowania oraz zużywaną energię elektryczną. 
System dostosowujący moment obrotowy 
stale ocenia obciążenie i tarcie, aby wykrywać 
przeszkody i utrzymywać prędkość na ustawionym 
poziomie. Ta technologia zapewnia większe 
bezpieczeństwo w przypadku przeszkód, 
a także prawidłowe wykrywanie fałszywych 
problemów 
(wynikające z obecności zanieczyszczeń 
lub małych kamieni na torze), które mogłyby 
spowodować 
zablokowanie silnika i konieczność wezwania 
technika. 
Oszczędność czasu dla instalatora, 
duża satysfakcja dla klienta.

Innowacyjne rozwiązanie technologiczne: 
nowa linia GARD przedstawia silnik DC 
z technologią bezszczotkową, który 
zapewnia maksymalną wydajność i 
precyzję ruchu. 

• Niskie koszty konserwacji.

• Kontrola pary sił i przy różnych 
prędkościach.

• Ciche działanie.

• Małe rozmiary.

• Leprze rozpraszanie ciepła.

TECHNOLOGIA 
BEZSZCZOTKOWA

gard pt oraz gard px
WŁAŚCIWOŚCI

DODATKOWE FUNKCJE:

• SYSTEM WYPIĘCIA RAMIENIA 
z magnetycznym czujnikiem bezpieczeństwa oraz uchwytem 
mocowanym przez zmywalne śruby nylonowe.

• NOWOCZESNE WZORNICTWO, materiały wysokiej jakości 
połączone z szeroką gamą akcesoriów.

• 3 PROGRAMOWALNE WEJŚCIA BEZPIECZEŃSTWA 
dostępne bezpośrednio na karcie, do łatwej i szybkiej instalacji.

• PROSTY SYSTEM WYSPRZĘGLANIA RĘCZNEGO 
zabezpieczony kluczem.

• ŁAGODNE URUCHAMIANIE I ZATRZYMYWANIE 
z doskonałym systemem wykrywania przeszkód.

• NOWA CENTRALA STERUJĄCA ZLB30 z wieloma
funkcjami i możliwościami.

• 803XA-0180 Przegub do ramienia 90 × 35 mm.    



Nowa konstrukcja obudowy pozwala 
na łatwą interwencję bez straty 
czasu: otwierana górna pokrywa 
umożliwia wygodny dostęp do 
panelu sterowania.

GARD PX 

• MCBF 5 000 000

• DOSKONAŁA PRĘDKOŚĆ
1,2 s z ramieniem o długości 3 m 
2,4 s z ramieniem o długości 4 m

• ZASILACZ IMPULSOWY W ZESTAWIE

• WYŚWIETLACZ GRAFICZNY
z menu dostepnym w 7 językach 

PRZEGUB 
DO RAMIENIA

Do miejsc o niskim stropie,
gdzie występuje zbyt mała przestrzeń 
na zastosowanie standardowego
otwartego ramienia, najbardziej 
odpowiednim rozwiązaniem jest 
akcesorium 803XA-0180. Ramię 
przegubowe jest dostępne zarówno 
dla GARD PT, jak i dla GARD PX.



GARD PT 

• MCBF 2 000 000

• WYSOKA PRĘDKOŚĆ
1,2 s z ramieniem o długości 3 m 4 s 
z ramieniem o długości 4 m

• ZASILACZ IMPULSOWY 
NIEZAWARTY W ZESTAWIE

• 7-SEGMENTOWY WYŚWIETLACZ 
do łatwej konfiguracji 

CENTRALA
STERUJĄCA 

AKCESORIA
Centrala sterująca posiada wbudowany 
adapter ETHERNET, aby zintegrować 
szlaban z systemami parkingowymi oraz 
kontrolą dostępu. W celu zachowania 
bezpieczeństwa i kontroli nad systemem 
wszystkie akcesoria firmy CAME mogą 
być podłączone bezpośrednio do centrali 
za pomocą kart R700 / 800.

WYŚWIETLACZ GRAFICZNY
GARD PX jest wyposażony w wyświetlacz 
graficzny z menu pełnotekstowym, który 
przeprowadza instalatora przez prostą 
procedurę dostępną w 7 językach. GARD 
PT jest wyposażony w 
7-segmentowy wyświetlacz pozwalający 
na łatwe zarządzanie instalacją dzięki 
standardowej procedurze.

MONITOROWANIE POŁOŻENIA 
RAMIENIA
Styki bezpotencjałowe informują o 
statusie otwarcia/zamknięcia ramienia 
szlabanu, dzięki dodatkowemu modułowi, 
który może zostać podłączony 
bezpośrednio do centrali, pozwalając 
na instalację wszystkich urządzeń 
kontrolnych i zabezpieczających za 
pośrednictwem komunikacji radiowej, bez 
konieczności użycia kabli. 

URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE 
Centrala ZLB30 jest wyposażona w 3 
wejścia bezpieczeństwa, konfigurowanych 
zarówno jako kontakty bezpotencjałowe, 
jak i kontakty oporowe (8k2).

PORT USB
Centrala ZLB30 została wyposażona w 
port USB do łatwej aktualizacji systemu i 
konfiguracji. 



CAME
KEY

TWOJE NOWE NARZĘDZIE PRACY
Konfiguracja i montaż instalacji może wymagać 
czasu i często jest wykonywana w trudnych 
warunkach, np. w pozycji klęczącej albo przy 
ulewnym deszczu. Zostaw śrubokręt w skrzynce 
narzędziowej i zacznij używać narzędzia nowej 
generacji.

Połącz CAME KEY z kartą i ściągnij aplikację 
CAME SETUP
Po podłączeniu do Twojego smartfona lub 
tabletu CAME KEY pozwala na:

• Szybką konfigurację automatyki

• Aktualizację oprogramowania 

• Zarządzanie akcesoriami

• Tworzenie kopii zapasowej konfiguracji 
zarówno lokalnie, jak i w chmurze… oraz 
wiele innych możliwości! 

Aplikację  SETUP  
możesz pobrać: 

DISPONIBILE SU

App Store

DISPONIBILE SU



CAME CONNECT jest systemem 
opartym na chmurze, który pozwala na 
zdalne zarządzanie wszystkimi klientami i 
każdym systemem z poziomu urządzenia 
mobilnego lub komputera w biurze.

Poprzez bramę sieciową, instalowaną 
wraz z automatyką, wszystkie produkty 
mogą zostać podłączone do internetu 
w obrębie uniwersalnej i bezpiecznej 
sieci certyfikowanej przez firmę CAME. 
Od wideodomofonów i termoregulacji 
po inteligentne systemy domowe, od 
napędów po bramy, szlabany i systemy 
parkingowe: wszystkie automatyki są 
połączone między sobą i mogą być 
obsługiwane z jednego urządzenia 
pozwalającego na zdalne sterowanie 
instalacją, kompletną diagnozę 
układu i monitorowanie ewentualnych 
nieprawidłowości. CAME CONNECT 
pozwoli Ci na rozwijanie swojego biznesu 
oraz zapewni stałą i wydajną usługę 
serwisową, zdalne wsparcie techniczne 
oraz szybką interwencję w przypadku 
wadliwego działania.
Logując na się stronie internetowej jako 
użytkownik profesjonalny, instalator 
może uzyskać dostęp do wielu funkcji:

• Wyświetlanie mapy instalacji własnych
klientów z odpowiednimi wskaźnikami
stanu (prawidłowe/nieprawidłowe
działanie)

• Sprawdzanie kompletnej listy
automatyk z odpowiednimi
wskaźnikami dla każdego klienta

• Konfiguracja i monitorowanie
wszystkich podłączonych urządzeń

• Zarządzanie scenariuszami i
planowanie działań

• Kontrolowanie chronologii i stanu
• Zarządzanie działaniami

konserwacyjnymi zaplanowanymi dla
każdego urządzenia

CAME Connect stanowi również 
idealne rozwiązanie dla użytkowników 
końcowych logujących się jako 
użytkownicy prywatni, który chce 
zarządzać zdalnie wszystkimi 
technologiami zainstalowanymi we 
własnym domu. Taki użytkownik będzie 
mógł aktywować automatyki, wyświetlać 
obrazy z systemu bezpieczeństwa, 
otrzymywać powiadomienia lub wysyłać 
prośby o wsparcie do instalatora.

CAME CONNECT 
WYPRÓBUJ TERAZ 
TECHNOLOGIĘ 
PRZYSZŁOŚCI W 
SWOJEJ FIRMIE



ZAKRES ZASTOSOWANIA
GARD PX GARD PT

MODELE 803BB-0120 803BB-0070

Maks. szerokość przejazdu (m) 3,8 3,8

PARAMETRY TECHNICZNE
MODELE 803BB-0120 803BB-0070

Stopień ochrony (IP) 54 54

Zasilanie (V – 50/60 Hz) 100–230 AC 230 AC

Zasilanie silnika (V) 36 DC 36 DC

Pobór prądu (A) – 1,5 (230 V AC)

Moc (W) 220 350

Czas otwarcia do 90 stopni (s) 1,2–2,4 1,2–4″

Cykli/godzinę
PRACA

STAŁA

PRACA CIĄGŁA (ze sprężynami i ramieniem o długości do 3,8 m) 
PRACA INTENSYWNA (bez sprężyn, z ramieniem o długości do 2,5 m)

Temperatura eksploatacji (°C)  Od -20* do +55 Od -20 do +55

 36 V DC
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PEŁNA GAMA PRODUKTÓW

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

Jesteśmy międzynarodowym liderem w branży rozwiązań
technologicznych stosowanych w automatyce obecnej
w strefach mieszkalnych, biznesowych i publicznych,
które tworzą inteligentną przestrzeń, której celem
jest poprawa codziennego funkcjonowania.

→ AUTOMATYZACJA DO BRAM 

→ SYSTEMY DOMOFONOWE

→ SYSTEMY ANTYWŁAMANIOWE

→ AUTOMATYZACJA DOMOWA 

→ TERMOREGULACJA

→ SYSTEMY AUTOMATYCZNE 

→ DO MARKIZ ORAZ ŻALUZJI 

→ BRAMY GARAŻOWE I BRAMY 
PRZEMYSŁOWE

→ BRAMY AUTOMATYCZNE 

→ TRIPODY I KONTROLA DOSTĘPU

→ BOLLARDY i KONTROLA DOSTĘPU 

→ SYSTEMY PARKINGOWE I SZLABANY

CAME POLAND SP. Z O.O.

ul. Okólna 48, 05-270 Marki - Polska

tel. fax (48) 22 836 99 20

www.came.pl - cpl.info@came.com

KRS: 0000374592

Kapitał zakładowy spółki: 3 950 000 

PLN




