
AUTOMATYKA BRAM
Cennik detaliczny napędów i akcesoriów 

Obowiązuje od 8.08.2011 r.

NAPĘDY DO BRAM PRZESUWNYCH

SIM SIM1 

Samohamowny siłownik do bram przesuwnych do 400kg do użytku domowego w wersji na 230V i na 
24V. 

cena netto cena brutto
Zestaw do 400 kg na 230Vac SIM1 MAX 1 527,00 zł 1878,21 zł
Zestaw do 400 kg na 230Vac SIM1 STD 1 316,00 zł 1618,68 zł

Zestaw do 400 kg na 24Vdc SIM MAX 1 680,00 zł 2066,40 zł
Zestaw do 400 kg na 24Vdc SIM MAX 1 497,00 zł 1841,31 zł
W skład zestawu MAX wchodzą:

- napęd z centralą Action (SIM) lub AV1 (SIM 1), fotokomórki FT00/6, 2 piloty 
dwukanałowe BRO2WN, lampa z przerywaczem, antena, wspornik do 
montażu lampy   

- stalowa podstawa montażowa.

- W skład zestawu STD wchodzą:
- napęd, fotokomórki FT00/6, 1 pilot dwukanałowy  BRO2WN
- stalowa podstawa montażowa.

BIG 0,8     

Samohamowny siłownik do bram przesuwnych do 800kg na 230V, intensywność pracy 50%.
cena netto cena brutto

Zestaw do 800 kg na 230Vac BIG 0,8 MAX 1 734,00 zł 2132,82zł
Zestaw do 800 kg na 230Vac BIG 0,8 STD 1 563,00 zł 1922,49 zł
Podstawa montażowa    125,00 zł   153,75 zł
W skład zestawu MAX wchodzą:

- napęd, fotokomórki FT00/6, 2 piloty dwukanałowe BRO2WN, lampa bez 
przerywacza, antena

W skład zestawu STD wchodzą:
- napęd, fotokomórki FT00/6, 1 pilot  dwukanałowy BRO2WN

Zestaw nie zawiera stalowej podstawy montażowej. Do dokupienia osobno.

SUPER SIM

Samohamowny siłownik do bram przesuwnych do 1000kg na 230V, intensywność pracy 50%.

cena netto cena brutto
Zestaw do 1000 kg na 230Vac SUPER SIM MAX 1 857,00 zł 2 284,11 zł
Zestaw do 1000 kg na 230Vac SUPER SIM STD 1 645,00 zł 2 023,35 zł

W skład zestawu MAX wchodzą:
- napęd z centralą AV1, fotokomórki FT00/6, 2 piloty dwukanałowe BRO2WN, 

lampa z przerywaczem, antena, wspornik do montażu lampy   
- stalowa podstawa montażowa.

-
W skład zestawu STD wchodzą:

- napęd z centralą AV1, fotokomórki FT00/6, 1 pilot dwukanałowy BRO2WN
- stalowa podstawa montażowa.



NAPĘDY DO BRAM GARAŻOWYCH

PRAKT   

Przeznaczony do użytku domowego, siła ciągu 600N- Prakt 60 i 1200N- Prakt 120. Zasilanie silnika 24Vdc.
 cena netto cena brutto
Zestaw do bramy garażowej PRAKT 60 1 227,00 zł 1 509,21 zł
Zestaw do bramy garażowej PRAKT 120 1 395,00 zł 1 715,85 zł
Kompletna przedłużka 1m do napędu Prakt    177,00 zł    217,71 zł

W skład zestawu wchodzą:
- siłownik PRAKT  na 24Vdc z centralą Action wyposażony w enkoder
- 1 pilot dwukanałowy BRO2WN
- szyna aluminiowa składana 2x1,5 m z łańcuchem do bram o 

maksymalnej wysokości 2500 mm* .

* Przy niskim nadprożu. Przy wysokim nadprożu maksymalna wysokość bramy, do której może zostać 
zainstalowany napęd ulegnie zmniejszeniu.

SPEEDY
 Przeznaczony do użytku domowego, siła ciągu 600N, zasilanie silnika 24Vdc.  

  cena netto        cena brutto
Zestaw do bramy garażowej SPEEDY 60   700,00 zł   861,00 zł

W skład zestawu wchodzą:
- siłownik SPEEDY  na 24Vdc z centralą CTR 47 i magnetycznymi 

wyłącznikami krańcowymi
- 1 pilot dwukanałowy TRK 4
- szyna aluminiowa składana 3x1 m z łańcuchem do bram o maksymalnej 

wysokości 2500 mm.

NAPĘDY DO BRAM SKRZYDŁOWYCH

AX 222 
Siłownik na 230V przeznaczony do użytku domowego. Maksymalna szerokość skrzydła bramy do 2m 
przy masie do 200kg.

 cena netto cena brutto

Zestaw do bramy dwuskrzydłowej AX 222 MAX 1 990,00 zł 2 447,70 zł

W skład zestawu wchodzą:
- dwa siłowniki AX 222 na 230Vac
- centrala C2 w skrzynce do zewnętrznej instalacji
- dwa piloty dwukanałowe BRO2WN,  komplet fotokomórek FT00, lampa bez przerywacza, wspornik do 
montażu lampy.



TYTAN 2005
Elektromechaniczny siłownik o konstrukcji tubowej na 230V przeznaczony do użytku domowego oraz firm i 
wspólnot mieszkaniowych. Skok 300, 400 oraz 600mm.

 cena netto cena brutto
Komplet siłowników tytan 2005-300 1 045,00zł 1 285,35 zł
Do skrzydła o długości do 2 m i masie do 300 kg, skok300mm
Komplet siłowników tytan 2005-400 1 045,00zł 1 285,35 zł
Do skrzydła o długości do 3 m i masie do 300 kg, skok 400mm
Komplet siłowników tytan 2005-600 1 108,00zł 1 362,84 zł
Do skrzydła o długości do 4 m i masie do 300 kg, skok 600mm

Siłowniki sprzedawane są bez elektroniki.
Komplet siłowników zawiera:

– dwa siłowniki Tytan 2005 (lewy i prawy) z mocowaniami
– dwa kondensatory.

PLUS

Siłownik o skoku 340mm na 230V, przeznaczony do pracy średnio intensywnej (50%). Maksymalna szerokość 
skrzydła 3,5 m, masa skrzydła do 400kg.

 cena netto cena brutto
Zestaw Plus do bramy dwuskrzydłowej 2 850,00zł 3505,50 zł

W skład zestawu wchodzą:
- dwa siłowniki Plus na 230Vac z mocowaniami
- centrala Argo 2 w skrzynce do zewnętrznej instalacji 
- 2 piloty dwukanałowe BRO2WN, komplet fotokomórek FT00.

TINY

Siłownik o konstrukcji tubowej o skoku 400mm na 230V. Przeznaczony do użytku domowego. 

Komplet siłowników tytan 2005-300 1 045,00zł 1 285,35 zł
Do skrzydła o maksymalnej długości 3 m i masie do 250 kg, skok 400mm, intensywność pracy 35%.

Siłowniki sprzedawane są bez elektroniki.
Komplet siłowników zawiera:

– dwa siłowniki Tytan 2005 (lewy i prawy) z mocowaniami
– dwa kondensatory.



CENTRALE STERUJĄCE 
Centrale Allmatic cena netto cena brutto
AV1 centrala do bram przesuwnych na 230V, odbiornik IB1, bez regulacji siły 280,00 zł 344,40 zł 
Hermes centrala do bram przesuwnych na 230V z regulatorem siły, 321,00 zł 394,83 zł
odbiornik IB1, zwolnienie,  fototest, sygnalizacja błędów
Action centrala do bram przesuwnych na 24V enkoder, odbiornik IB1 291,00 zł 357,93 zł 
Action centrala do bram segmentowych na 24V, enkoder, odbiornik IB1 320,00 zł 393,60 zł 
C2 centrala do bram skrzydłowych na 2 silniki 230V, odbiornik IB1,  345,00 zł 424,35 zł
bez regulacji siły
Argo2 centrala do bram skrzydłowych na 2 silniki, odbiornik IB1 552,00 zł 678,96 zł
zwolnienie, fototest, sygnalizacja błędów  
RPEC1 regulator siły do central AV1, C2   32,00 zł   39,36 zł 
RADIOLINIE
Radiolinie Allmatic cena netto cena brutto
IB1 szerokopasmowy moduł radiowy na 433,92MHz do central Allmatic   32,00 zł   39,36 zł
Wąskopasmowy odbiornik uniwersalny dwukanałowy B.RO22 bwB LED 146,00 zł 179,58 zł
Nadajnik jednokanałowy BRO1WN   61,00 zł   75,03 zł
Nadajnik dwukanałowy BRO2WN   64,00 zł   78,72 zł
Nadajnik czterokanałowy BRO4WN   76,00 zł   93,48 zł
Nadajnik trzykanałowy B.ROOVER   70,00 zł   86,10 zł
Radiolinie LEB
Odbiornik uniwersalny dwukanałowy RKAU2  133,00 zł 163,59 zł
Nadajnik czterokanałowy TRK4 (kompatybilny z napędami SPEEDY)    52,00 zł   63,96 zł
Odbiornik uniwersalny NM HCS na 433,92 Mhz  120,00 zł 147,60 zł
(do pilotów Elmes, Satel,DTM,Nice Smile, Faac Fix, Faac RC, Wiśniowski, Key i innych)
AKCESORIA
Lampa BRO LIGHT 230 V 40 W z przerywaczem   75,00 zł   92,25 zł
Lampa BRO LIGHT 230 V FIX 40 W bez przerywacza   45,00 zł   55,35 zł
Lampa BRO LIGHT 24 V 25 W z przerywaczem   78,00 zł   95,94 zł 
Lampa BRO LIGHT 24 V FIX 25 W bez przerywacza   45,00 zł   55,35 zł
Wspornik do lampy SUP L   12,00 zł   14,76 zł
Antena do lampy BROLIGHT ze wspornikiem i przewodem 5m   65,00 zł   79,95 zł
Antena do lampy BROLIGHT z przewodem 3m   56,00 zł   68,88 zł
Antena  433MHz ze wspornikiem stalowym   49,00 zł   60,27 zł 
Lampa LP230SL bez przerywacza   45,00 zł   55,35 zł 
Fotokomórki FT00/6, zasięg 20m 108,00 zł 132,84 zł 
Fotokomórki Z2E, zasięg 20 m   90,00 zł 110,70 zł
Fotokomórki bezprzewodowe Z180B, nadajnik zasilany z baterii, regulowane 210,00 zł 258,30 zł
Fotokomórki Z180, regulowane 137,00 zł 168,51 zł
Fotokomórki  antywandalowe FIRE FE 105,00 zł 129,15 zł
Zabezpieczenie do fotokomórek FIRE   45,00 zł   55,35 zł
Podstawa stalowa do montażu siłowników BIG 125,00 zł 153,75 zł
Podstawa stalowa no napędów Sim   52,00 zł   63,96 zł
Podstawa stalowa no napędów SUPER SIM   54,00 zł   66,42 zł
Listwa zębata stalowa „srebrna” 8 mm w odcinkach 1m   32,00 zł   39,36 zł 
Listwa zębata poliamidowa z rdzeniem stalowym w odc.0,33m, cena za 1m   42,00 zł   51,66 zł

KABLE cena za 1 mb
YKY 3X1,5     2,49 zł    3,06 zł
XzTKMX pw 5x2x0,5     1,82 zł    2,24 zł
rura karbowana 25/10 OCV320N pilot      1,01 zł     1,24 zł
(ceny mogą różnić się w zależności od dostawy)
UWAGA:
Obowiązujący podatek VAT wynosi 23%.
Ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
Istnieje możliwość indywidualnego konfigurowania zestawów.

„AUTOMATYKA BRAM”
90-014 Łódź
ul. Nawrot 48
tel/fax. 0 42 674 32 53  kom. 792 040 940
www.automatyka-bram.com.pl
e-mail: s.kordala@automatyka-bram.com.pl

http://www.automatyka-bram.com.pl/
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