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ZMECHANIZOWANA 
JEDNOKIERUNKOWA 
BRAMKA UCHYLNA

Elektronika i 
technologia 
Wing40

Gama 
Wing40
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Dwukierunkowa bramka uchylna ze, zmechanizowanym skrzydłem.
Dwukierunkowa bramka uchylna z pojedynczym zmechanizowanym skrzydłem 24 V DC  
ze stali nierdzewnej AISI 304, wyposażona w płytę elektroniczną.

001PSWNG40

Akcesoria
Skrzydło z pleksiglasu L=600 mm, Sp=10mm001PSWL60

Skrzydło z pleksiglasu L=900 mm, Sp=10mm001PSWL90

Skrzydło z hartowanego szkła L=600 mm, Sp=10mm001PSWL60C

Skrzydło z hartowanego szkła L=900 mm, Sp=10mm001PSWL90C

Oprócz zwykłych funkcji sterowania i funkcji 
zabezpieczających nowoczesna technologia 
wykorzystywana przez automatykę 
Wing40 oferuje liczne i specyficzne funkcje 
zapewniające pełną kontrolę i sterowanie 
automatyką oraz optymalizację pracy systemu. 
 
Silnik z wbudowanym enkoderem ułatwia 
zarządzanie fazami hamowania i wykrywania 
przeszkód. 
 
Wyświetlacz do programowania i wizualizacji 
funkcji, umieszczony w łatwo dostępnym 
miejscu.  
 
Płyta elektroniczna, zasilacz i hamulec 
elektryczny wbudowane wewnątrz 
automatyki.  
 
Aktywacja ruchu, przy pomocy karty 
z transponderem, karty magnetycznej, 
przycisków lub fotokomórek. 
 
Pamięć Memory Roll do zapisywania 
konfiguracji i użytkowników. 
 
Konstrukcja ze stali nierdzewnej ze 
skrzydłami z pleksiglasu lub z hartowanego 
szkła. 
 
Regulacja prędkości skrzydła bezpośrednio 
na płycie elektronicznej.

Came cancelli automatici s.p.a. 
Via Martiri della Libertà, 15 
31030 Dosson di Casier 
Treviso - Italy 
Tel. (+39) 0422 4940 
Fax (+39) 0422 4941 
info@came.it 
www.came.com
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ODKRYJ NOWOŚCI CAME w punkcie sprzedaży 
lub na stronie internetowej came.com

PERFEKCYJNA INTEGRACJA 
DO KONTROLI RUCHU 
PIESZEGO. 
 
Bramka Wing40 jest wyposażona w 
silnik o napięciu 24V, przeznaczony do 
intensywnego użytkowania. Zaprojektowana 
specjalnie w celu umożliwienia przejścia tylko 
upoważnionym użytkownikom.W przypadku 
przerwania dopływu prądu automatyka 
odblokowuje się i umożliwia otwieranie ręczne.

ORYGINALNAWŁOSKA 
JAKOŚĆ. 
 
Znak potwierdzający pochodzenie produktu, 
100% Made in Italy poświadcza, że automatyka 
Wing40 to wynik procesu produkcyjnego 
wysokiej jakości, opracowanego, aby tworzyć 
sprawne produkty oparte na niezawodnej 
technologii. Bramka Wing40 została poddawana 
kontrolom odporności na zużycie polegającym na 
testowaniu warunkach symulowania intensywnej 
pracy przez 10/15 lat, oraz specyficznym 
kontrolom funkcjonowania w obecności zakłóceń 
elektromagnetycznych. W ten sposób podnosi 
się prestiż osoby, która dokonuje instalacji i 
jednocześnie wzrasta komfort i bezpieczeństwo 
użytkownika.
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Dane techniczne
Typ PSWNG40
Stopień ochrony IP 40
Zasilanie (V) 230 AC - 50/60 Hz
Zasilanie silnika (V) 24 DC
Prędkość otwierania do 90° (s) 1
Moc (W) 120
Temperatura pracy (°C) -20 ÷ +55

  24 V DC

Instalacja (mm)

EFEKTYWNA SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA MIN 1250 - MAKS. 1850 

50

Zakres zastosowania
MODEL PSWNG40
Maks. długość skrzydła (m)   0,9
Maks. waga skrzydła (kg)   15
Maks. kąt otwierania (°) 90

  24 V DC

Wymiary (mm)

685/985
Ø168
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ELEGANCKI DESIGN I SZYBKA 
BRAMKA PRZEJŚCIE, 
BEZPIECZNA I PROSTA 
INSTALACJA. 
 
Elegancja, harmonia, prędkość i cicha praca. Zalety nowej bramki 
Wing40 są bardzo liczne. Idealna do kierowania ruchem pieszego 
dostępu do prestiżowych pomieszczeń takich, jak hotele, banki, 
showroom, baseny, siłownie i centra wellness.Bramka Wing40 
charakteryzująca się nowoczesnym i ekskluzywnym designem 
opiera się na najnowszych rozwiązaniach technologicznych. 
Może być z łatwością dostosowana do każdych potrzeb. Została 
zaprojektowana, aby ułatwić przejście osobom niepełnosprawnym 
(skrzydło o szerokości 900 mm). 

 
ZALETY: 
 
INNOWACYJNY RESTYLING, całkowicie odnowiony 
design jest łączy w sobie ekskluzywne rozwiązania estetyczne 
oraz technologiczne w zakresie instalacji i działania. Skrzydło 
zamocowane wewnątrz automatyki nadaje bramce niezwykle 
harmonijny wygląd o miękkich i płynnych liniach. 
 
SYGNALIZACYJNY PIERŚCIEŃ ŚWIETLNY, zintegrowany z 
automatyką, sygnalizuje stan i ruch skrzydła. 
 
ESENCJA TECHNOLOGII, płyta elektroniczna, zasilacza i 
hamulec elektryczny zajmują zadziwiająco małą przestrzeń o 
średnicy zaledwie 168 mm.

WBUDOWANY HAMULEC ELEKTRYCZNY, blokuje 
automatykę umożliwiając dostęp tylko uprawnionym  
użytkownikom.

JEDNA AUTOMATYKA WIELE 
ROZWIĄZAŃ!
Bramka Wing40 jest dostępna także w wersji dwuskrzydłowej. 
Są dostępne 4 rodzaje skrzydeł, wykonanych zarówno z 
pleksiglasu, jak i z hartowanego szkła. Ich szerokość, od 600 do 
900 mm, umożliwia obsługę nawet szczególnie szerokich przejść. 
(szerokość przejścia 1850 mm).

Wing40  
Jakość i 
elegancja 
firmowane 
marką Came.

Dlaczego 
warto wybrać

Wing40

WYSOKA TECHNOLOGIA - W 
TYLKO168 MM ŚREDNICY

WBUDOWANA PŁYTA 
ELEKTRONICZNA 
WYPOSAŻONA W 
WYŚWIETLACZ 
UMOŻLIWIA SZYBKIE 
I INTUICYJNE 
STEROWANIE 
FUNKCJAMI 
AUTOMATYKI.

Wing40 to nowa bramka zmechanizowana Came. 
Posiada liczne zalety: ma elegancki i harmonijny 
design oraz odznacza się cichą i szybką pracą. Do 
prestiżowych obiektów... jakość i design firmy Came. 
Made in Italy! 

ZIELONY PIERŚCIEŃ ŚWIETLNY 
sygnalizuje ruch otwierania skrzydła.

NIEBIESKI PIERŚCIEŃ ŚWIETLNY ostrzega 
z wyprzedzeniem o zamykaniu skrzydła. 
(czas wstępnego migania jest regulowany 
elektronicznie)

CZERWONY PIERŚCIEŃ ŚWIETLNY 
sygnalizuje ruch zamykania skrzydła.


