
24V ELEKTROMECHANICKÁ  
ZÁVORA
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POBOČKY

LIBEREC
ADAVSYS s.r.o.
Žitavská 583/60
460 01 Liberec 11

+ 420 602 225 511
info@faac.cz
www.faac.cz

BRATISLAVA
FAACSK s.r.o.
Betliarska 12
851 07 Bratislava - Petržalka

+ 421 944 747 642
info@faac.sk
www.faac.sk

SÍDLO SPOLEČNOSTI

PRAHA
ADAVSYS s.r.o.
Jamská 355/16
198 00 Praha 9 - Kyje

+ 420 602 225 511
info@faac.cz
www.faac.cz



Když FAAC tvoří, tak inovuje.

Maximální bezpečnost proti nárazu

24V motor s integrovaným enkodérem 
zajišťuje vysoký stupeň kontroly pohybu 
a umožňuje reverzaci pohybu při detekci 
překážky.

Moderní design

Samonosné tělo s polyesterovým 
práškovým lakem a osobitou siluetou do V. 
Kompaktní design, ovšem s dostatečným 
vnitřním prostorem pro snadnou montáž 
a umístění jakéhokoliv volitelného 
příslušenství.

Závora B614 zvyšuje výkonnost 
elektromechanických závor. Nově 
navržená závora se zaměřuje na 
řešení široké škály požadavků od 
rezidenčních až po komerční objekty.

Promyšlená a intuitivní elektronika

Elektronická zařízení umístěná v horní části 
jsou chráněná barevným plastovým krytem, 
který zvýrazňuje viditelnost indikačních 
LED. Intuitivní programování pomocí tlačítek 
a displeje. Velký výběr funkčních logik a 
konfigurovatelných parametrů. Integrovaný 
univerzální rádiový dekodér OMNIDEC a 
datová sběrnice BUS 2Easy pro konektivitu 
široké škály příslušenství pomocí 
dvoužílového zapojení.

Robustnost, spolehlivost, vysoký výkon

Použití exkluzivních a vysoce kvalitních 
komponent tvoří ze závory B614 robustní  
a spolehlivý produkt. 

Záložní zdroj

Instalace modulu XBAT24 (vysoce  
výkonné Nickel-Metal Hydridové baterie), 
včetně nabíječky, zaručuje provoz závory  
i v případě výpadku napájení (volitelné).

Ráhna

Ráhna v obdélníkové i eliptické verzi s integrovanou pružnou 
protinárazovou lištou. Volitelné reflexní polepy a LED osvětlení  
po celé délce ráhna (obdélníkové i eliptické) jej činí snadno  
viditelným i za snížené viditelnosti.

Komplexní škála příslušenství

Závoru lze přizpůsobit objednáním velkého 
množství volitelného příslušenství: osvětlení 
ráhna a těla závory, plůtek, zlamovací sada, 
koncová podpěra ráhna a vidličková podpěra 
ráhna.

Optimalizovaná logistika

Rozměry přizpůsobené pro transport na 
paletách. Pouze několik objednacích kódů 
pro kontrolu průjezdů až do 5 m: jednotná 
verze pro levou i pravou konfiguraci, 
jednotná vyvažovací pružina - jednoduchá 
nebo dvojitá instalace pro vyvážení různých 
délek ráhna, ráhna a další příslušenství 
společné pro i pro ostatní řady závor FAAC.

Integrované blikající osvětlení

Volitelné, výborně viditelné, integrované 
blikající osvětlení zaručuje komplexní 
kontrolu dopravy. Funkčnost vysoce 
efektivního červeného a zeleného LED 
osvětlení může být programována pomocí 
řídící jednotky.

TECHNICKÉ PARAMETRY
Napájení 220-240V ~ 50/60 Hz

Elektromotor 24V  kartáčový 

Max. výkon 165 W

Max. kroutící moment 300 Nm

Záložní zdroj Ano (volitelný)

Materiál ocel

Povrchová úprava
žárový zinek, 20 µm  
+ polyesterové práškové lakování

Enkodér absolutní, integrovaný v motoru

Zpomalení elektronické  a mechanické

Typ ráhna obdélníkové a eliptické

Provozní teplota -20°C až +55°C

Třída ochrany
IP55 (řídící jednotka)   
IP44

Hmotnost 40 Kg

Frekvence použití nepřetržitě

Řídící jednotka E614

Moderní design
Rychlost: 3m ráhno za méně než 2 s
Snadná instalace 
Protinárazový systém  
- maximální bezpečnost


