
AUTOMATYKA DO BRAM 
GARAŻOWYCH I WJAZDOWYCH



Komfortowy napęd o nowoczesnym designie, przeznaczo-
ny do segmentowych bram garażowych. Jest dostępny 
w dwóch mocach, odpowiadających bramom o maksymalnej 
powierzchni 8 lub 12,5 m2.

+ amperometryczny system wykrywania przeszkody – po 
napotkaniu na przeszkodę, napęd zatrzymuje bramę 
i zmienia kierunek jej ruchu

+ funkcja łagodnego startu i płynnego zatrzymania pozwala 
uniknąć silnego szarpnięcia podczas otwierania i zamyka-
nia bramy

+ zintegrowana lampa LED podświetla otwierany garaż  

+ opcja programowania automatycznego zamykania 

+ możliwość podpięcia mikrowyłącznika drzwi serwisowych, 
który blokuje ruch bramy po otwarciu drzwi  

+ możliwość podłączenia fotokomórek 

+ możliwość zastosowania awaryjnego rozłączenia napędu 
z zewnątrz, na wypadek braku zasilania

+ zawartość zestawu: napęd z wbudowanym radioodbiorni-
kiem 433,92 MHz, nadajnik 3-kanałowy, szyna z paskiem 
lub łańcuchem (do wyboru)

STARCUS K06 / K10

ZNACZY SILNY

Nowoczesny, cichy i niezawodny napęd o solidnej konstruk-
cji, przeznaczony do bram przesuwnych.

+ opcja wygodnej, intuicyjnej pracy w trybie krok po kroku 
- każde kolejne naciśnięciu przycisku na pilocie oznacza ko-
lejną komendę: otwieranie – zatrzymanie (np. w połowie) 
– zamykanie – zatrzymanie 

+ możliwość podłączenia akumulatora i obsługi bramy w ra-
zie braku zasilania 

+ w zestawie komplet fotokomórek, wykrywających prze-
szkodę w świetle bramy

+ funkcja łagodnego startu i płynnego zatrzymania – pozwa-
la uniknąć silnego szarpnięcia podczas otwierania lub za-
mykania bramy

+ możliwość programowania automatycznego zamykania

+ pełen funkcjonalny zestaw: napęd z wbudowaną centralą 
sterującą z radioodbiornikiem 433,92 MHz, nadajnik 4-ka-
nałowy, komplet fotokomórek

STARCUS S 0624 

Automatyka serii STARCUS to nowoczesne i komfortowe 
napędy do bram garażowych i wjazdowych skrzydłowych 
oraz prze suwnych. W estetycznych wzorniczo modelach 
ukryte są silne mechanizmy o doskonałych parametrach 
technicznych. Dzięki temu komfortowe i bezpieczne roz-
wiązania nie zaburzą wyglądu posesji. Nasze napędy posia-
dają nowoczesne funkcje, dzięki którym możliwe jest zau-
tomatyzowanie bram o ciężarze do 600 kilogramów.



Napęd do bram skrzydłowych z szerokim słupkiem, o ele-
ganckim designie. 

+ mocne, odlewane ramię zapewnia trwałość i niezawod-
ność

+ w zestawie komplet fotokomórek, wykrywających prze-
szkodę w świetle bramy

+ możliwość podłączenia akumulatora i obsługi bramy w ra-
zie braku zasilania 

+ możliwość programowania automatycznego zamykania

+ funkcja łagodnego startu i płynnego zatrzymania pozwala 
uniknąć silnego szarpnięcia podczas otwierania i zamyka-
nia bramy

+ funkcja furtki – otwierania jednego skrzydła bramy 

+ precyzyjne ustawianie wyłączników krańcowych

+ pełen funkcjonalny zestaw: 2 siłowniki, w jednym z nich 
wbudowana centrala sterująca z radioodbiornikiem 
433,92 MHz, nadajnik 4-kanałowy, komplet fotokomórek

STARCUS S 3W24

AKCESORIA

LAMPA 
SYGNALIZACYJNA

FOTOKOMÓRKI KOLUMNY 
NA FOTOKOMÓRKI

Nowoczesny, dyskretny napęd do bram skrzydłowych z wą-
skim słupkiem. 

+ solidna konstrukcja: mocny, odlewany korpus i przekładnia 
ślimakowa zapewniająca niezawodność

+ w zestawie komplet fotokomórek, wykrywających prze-
szkodę w świetle bramy

+ możliwość podłączenia akumulatora i obsługi bramy w ra-
zie braku zasilania 

+ możliwość programowania automatycznego zamykania

+ funkcja łagodnego startu i płynnego zatrzymania pozwala 
uniknąć silnego szarpnięcia podczas otwierania i zamyka-
nia bramy

+ funkcja furtki – otwierania jednego skrzydła bramy 

+ pełen funkcjonalny zestaw: 2 siłowniki, skrzynka z centralą 
sterującą z radioodbiornikiem 433,92 MHz, nadajnik 4-ka-
nałowy, komplet fotokomórek

STARCUS S 3N24 



JEDEN PILOT– PEŁEN DOSTĘP

Nadajniki do naszych bram są nie tylko poręczne i praktyczne, ale również elegan-
ckie. To idealne połączenie funkcjonalności i estetyki. Umożliwiają sterowanie bra-
mami garażowymi, furtkami i bramami wjazdowymi z dużej odległości. 

+ ELEGANCKI – dyskretna forma, 
stonowana, ciemna kolorystyka i stalo-
we wykończenie dodające charakteru 

+ WYGODNY – niewielki, lekki i po-
ręczny, o zasięgu nawet 100 m, kom-
patybilny ze wszystkimi napędami bra-
mowymi serii STARCUS 

+ BEZPIECZNY – indywidualny 
zmienny kod zapewniający bezpie-
czeństwo użytkowania 

+ 4-KANAŁOWY – możliwość 
programowania do 4 urządzeń, 
np. bram garażowych, bramy wjazdo-
wej i funkcji furtka
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