
INTEGROVANÝ 24V POHON
PRO KŘÍDLOVÉ BRÁNY



              PŘEDNOSTI POHONU S2500I

S2500I: inovativní, exkluzivní
design, vysoká výkonnost 

Již více než 50 let je FAAC synonymem pro automatické bránové systémy. 
Naší hnací silou je kontinuální vývoj a vnímavost na potřeby trhu. 
A takto jsme vytvořili pohon S2500I, náš první integrovaný pohon pro křídlovou 
bránu s délkou křídla maximálně 2,5 m a hmotností až 250 kg.   
Může zapadnout do jakéhokoliv architektonického prostředí, ideální pro projekty 
rodinných a bytových domů, které si zakládají na designu a kvalitě.

Moderní design 
Pohon S2500I perfektně zapadá do jakéhokoliv architektonického prostředí.
Hliníkový kryt je dostupný ve dvou verzích:

• odstín RAL 7021

• neutrální odstín určený k nalakování dle požadavků zákazníka     

Exkluzivní integrované blikající osvětlení
Integrované v těle pohonu činí bránu esteticky 
příjemnou. Integrované blikající osvětlení je odolné 
vůči poškození a snadno viditelné z vnitřní i vnější 
strany.

Model pro snadnou instalaci 
Navržen tak, aby vyhověl požadavkům na množství instalací, umožňuje integraci do 
kovových sloupků o následujících rozměrech: 10x10 cm, 12x12 cm a 15x15 cm.
Pohon může být instalován na nových či stávajících branách. Také je možné jej 
instalovat v pozdější fázi díky předchozí montáži závěsu a krytu.

Vysoká rychlost otevírání a 
zavírání (volitelná)
Minimální čekací doby.
Čas otevření brány již od 10 vteřin!



              PŘEDNOSTI POHONU S2500I

Možnost vzdáleného manuálního 
odblokování
Manuální odblokování snadno dostupné
z vnitřní i vnější strany. Manuální 
odblokování je možné i vzdáleně pomocí 
klíčového spínače s odblokovacím 
mechanismem chráněným kódovaným 
klíčem.

Kompatibilní s řídící jednotkou 
FAAC E124
Výhody: množství programovatelných 
parametrů, rádiový přijímač OmniDEC, 
Bus 2easy, intuitivní programování 
pomocí tlačítek a displeje.Integrované mechanické dorazy (volitelné) 

Integrované mechanické dorazy, dostupné pro koncovou 
polohu “otevřeno” i “zavřeno”, umožňují montáž bez 
mechanických dorazů na zemi. 

Maximální bezpečnost 
protinárazového systému 
V integrovaném 24V 
elektromechanickém pohonu je 
vestavěný absolutní enkodér, který 
poskytuje plnou kontrolu pohybu  
a reverzaci v případě překážky.

Integrovaný 24V elektromechanický
pohon pro křídlové brány



Pohon S2500I je kompatibilní 
se systémem Simply Connect

Simply Connect je aplikace FAAC umožňující správu 
automatických systémů, kdykoliv a odkudkoliv. Aplikaci 
mohou používat též Vaši zákazníci, kteří budou ohromeni, 
jak snadné a jednoduché je spravovat jejich automatické 
systémy. 
Simply Connect znamená:
•  snadnou údržbu a správu automatických systémů
•  vzdálené programování a monitorování a vysoce 
 výkonný servis pro Vaše zákazníky

QRCODE

OBJEVTE VÝHODY 

SIMPLY CONNECT!



ROZMĚRY A TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model S2500I

Napájení 220-240V ~ 50/60 Hz

Elektromotor 24 V  

Výkon 40 W

Max. kroutící moment 320 Nm

Rozměry čtvercového sloupku 10x10 cm, 12x12 cm, 15x15 cm*

Max. šířka křídla 2 m | 2.5 m s elektrozámkem

Max. hmotnost křídla Až 250 kg**

Max. úhlová rychlost 10°/s

Max. stupeň otevření 165 °

Provozní teplota  -20 °C až +55 °C

Použití Rezidenční stavby/apartmánové komplexy

Počet po sobě jdoucích cyklů za hodinu 100% četnost

Třída krytí IPX4

**POMĚR HMOTNOST/DÉLKA

DÉLKA KŘÍDLA [m] HMOTNOST KŘÍDLA [kg]

2.5 150

2.25 165

2 185

1.75 210

1.5 250

< 1.25 250

*POHON S2500I MŮŽE BÝT INSTALOVÁN  
NA KOVOVÉM SLOUPKU ČTVERCOVÉHO PRŮŘEZU 

Kouzlo 
neviděného!

10x10 cm 12x12 cm 15x15 cm
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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


