vyznamenán byl nosníkový systém LWA 115

Automatické pohony vrat – jednoduchost pohy
Historie

Cíle

Moto

Založením firmy Tousek automatické pohony

Kdekoli v Evropě, kde půjde o obzvláště spoleh-

Veškerá naše práce a jednání se soustřeďuje

v roce 1974 položil Eduard Tousek základní ká-

livé a inovativní automatiku pohonů, chceme

na úspěch naších zákazníků. Obchody se jak

men k výstavbě dnes existující firemní skupiny

i nadále hrát rozhodující úlohu. Chceme si ne-

v minulosti tak také v přítomnosti a v budouc-

a v té době platil za jednoho z průkopníků bran-

ustávajícím vývojem a výrobou ve všech oblas-

nosti dělaly, dělají a budou dělat mezi lidmi.

že. Od svého počátku zásobuje Tousek výlučně

tech zajistit náš dlouhodobý úspěch.

Proto se k naším zákazníkům stavíme vstřícně

specializované prodejce. Tomuto partnerství
vděčíme za náš obchodní úspěch. Dnes zaměstnává skupina firem Tousek asi 100 zaměstnanců.
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a přátelsky. Zákazník se musí cítit dobře.

bu…
Produkty

Podnik

Zaměstnanci

Produkty Tousek jsou na základě své pokročilé

Jsme inovativní výrobce, který především dbá

. . . jsou nejcenější kapitál každého podniku.

technologie a své kvality používány a vysoce

na kvalitu. Krátké a rychlé komunikační cesty

Proto u nás klademe velký důraz na dlouho-

ceněny v celém světě. Vysoká životnost a nej-

mezi vývojem a prodejem se ve firmě Tousek

dobou příslušnost k firmě a také neustálé

modernější elektronika jsou nejpodstatnější

starají o stálé a pružné přizpůsobování potřebám

vzdělávání. Z toho plyne vysoký stupeň zna-

prvky naších produktů. Kvalita je pro nás víc

trhu. Výzkum, vývoj, stavba prototypů, testy,

lostí a zkušeností našich spolupracovníků,

než jen přesnost a funkčnost. Neustálé kont-

zajištění kvality při výrobě jsou realizovány ve

který je v každém okamžiku k dispozici naším

roly na vstupu a výstupu zboží jsou základním

vlastní firmě a zaručují tak stálou vysokou úro-

zákazníkům. Týmová práce a soudržnost , jako

předpokladem pro zajištění kvality.

veň výroby.

u velké rodiny, nejsou jen planá slova, ale ze
dne na den zažívaná skutečnost.
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PULL
p U série pohonů Tousek Pull byl vedle
osvědčené techniky, jako je napříč uložené
řízení usnadňující montáž, velký důraz kladen
také na design a snadné uživatelské ovládání.
p Jak výkonný motor tak také převodovka pracují tiše v olejové lázni (Pull CR), čímž je velmi
dobře zajištěno mazání a odvod tepla a dochází k podstatně nižšímu opotřebení namáhaných
dílů.
p Pohon spolehlivě zavírá bránu. Výjmečností
je ergonomicky formovaná ručka nouzového
odblokování, které je zamykatelné běžnou zámkovou vložkou. Proto může být brána při výpadku proudu otevřena nebo zavřena.

Pohony posuvných bran
Tousek PULL – pohony pro všechny druhy posuvných bran pro soukromé i průmyslové použití
– samozřejmě vhodné i pro dodatečnou montáž
Nová technologie - zapouzdřené
mikroprocesorové řízení
Pod krytem pohonu Pull SLR, CR a CR24 se
nachází technicky pokročilé mikroprocesorové řízení nejnovější generace. Konstrukce
zapouzdřené řídící jednotky poskytuje nejen
optimální ochranu před vlhkem, prachem
a malými zvířaty, ale zaručuje také odolnost
proti vlivům počasí a to i při nejnižších teplotách.
Řídící jednotky pohonů série Pull jsou vybavena
bezpečnostními a impulsními vstupy, které
umožňují připojení početných bezpečnostních
popř. ovládacích prvků z programu příslušenství
tousek.
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Nastavení tlačítky přes LCD-Display
Všechny funkce jako impulsní / automatický
provoz, branka pro pěší, rozjezdová rychlost,
nebo osvětlení dvora, se dají krok za krokem
nastavit lehce přístupnými tlačítky v jednoduchém menu-programu s LCD displayem.

Bezpečně s ARS
- automatickým revers systémem
Brána automaticky obrátí směr pohybu pokud
při zavírání narazí na překážku a pokud dojde
ke kontaktu s překážkou během otvírání, automaticky zastaví.

zamykatelné odblokování

tvarově ladné ochrané kryty elegantně skrývají
montážní konzoly.

Motor a převodovka jsou v olejové lázni
a nepotřebují proto údržbu.

zapouzdřené mikroprocesorové řízení

LCD - display u Pullu SLR a CR informuje
o nastaveních menu

LC-displej se srozumitelným textovým
menu-programem (Pull CR24)

veškeré pohony posuvných bran série Tousek Pull
jsou dodávány se snímatelnými svorkovnicemi.

jednodílné tlakově odlité hliníkové tělo pohonu

automatika osvětlení

PULL kompaktní a bezpečné
novinka
Technické údaje

PULL SI

PULL SLR

Pull CR

PULL CR24

PULL X

TPS 3000/6000

max. váha brány

200 kg

400 kg

600 kg

500 kg

1.500 kg

3000 / 6000 kg

napájení

230 V±10%

230 V±10%

230 V±10%

230 V±10%

230 V±10%

400 V±10%

četnost provozu v %

10/den

20/den

40 %

100 %

40 %

100 %

rychlost

16 m/min

9 m/min

9 m/min

13 m/min

9 m/min

9 / 8 m/min

kroutící moment

150 N tažná síla

15 Nm

25 Nm

22 Nm

45 Nm

130/450 Nm

napětí motoru

24 V

230 V

230 V

24 V

230 V

400 V

měkký rozjezd / dojezd

ano

ne

ne

ano

ne

ne

obsah dodávky (mimo TPS 3000/6000): Pohony série PULL jsou dodávány s integrovanou nebo samostatnou řídící jednotkou.
Sériově jsou dodávány: montážní konzoly, zamykatelné nouzové odblokování včetně třech klíčů (u PULL SI, Pull SLR a PULL CR / 24
zámková vložka), ozubené kolo Z16 Modul 4.
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pojezdové hliníkové nosníkové systémy Rollco®
p hospodárná montáž
Technicky inovační pojezdový profil umožňuje
časově úspornou a hospodárnou montáž profilu brány, ozubené tyče a koncového spínače.
p perfektní běh brány
Vedení nosníku nastavitelná na výšku a sklon
zcela vylučují reakce na změnu zatížení.
p korozivzdornost
Použití hliníku a nerezové oceli zaručuje úplnou
odolnost vůči korozi.
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p klidný chod
Pojezdový profil z hliníku v kombinaci s masivním vedením s velikými nylonovými koly uloženými na kuličkových ložiskách zaručuje maximálně možný klidný chod.
p kompatibilní
Rollco® LWA 115/1 je svým provedením optimálně sladěn s posuvnými pohony série Pull.
Samozřejmostí je pro Rollco® LWA 115/1 i ruční provoz.
p konstrukce z dutých profilů
Konstrukce z dutých profilů mimořádně odlehčuje noníkový systém. I přes malé množství
použitého materiálu mohla být, oproti běžným
ocelovým profilům, zvýšena pevnost v ohybu
a nosnost.

p inovace
Jedinečný profil umožňuje racionální a časově
velmi úspornou montáž ozubené tyče a profilu
brány bez vrtání otvorů.

pojezdový nosníkový systém z hliníku pro samonosné posuvné brány s průjezdovou světlostí až 5,8 metrů
nový pojezdový nosníkový systém Tousek

z vysokojakostního hliníku zaručuje naprostou

Rollco® LWA 115/1

korozivzdornost a je zhruba o 2/3 lehčí než ob-

vděčí své síle zcela novodobému konceptu: Novátorské myšlenky pro docílení co nejkratšího
času potřebného pro montáž. Pojezdový profil

vyklé ocelové profily. Díky konstrukci z dutých
profilů jsou hliníkové nosníky ještě více korozivzdorné a mají ještě větší pevnost v ohybu než
ocelové profily.
Masivní vedení nosníku s velkými nylonovými
koly s kuličkovými ložisky zaručují i při velkém
zatížení nejtišší možný chod a spolehlivost po
mnoho let.
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pojezdový profil z hliníku
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plastové kryty

vedení nosníku z tvrzené oceli
a polyamidovými koly
hliníková víka nosníku
hliníkový doraz spodní
vrchní vodící rolny s držákem
napínák nerez
doraz nosníku vrchní nerez
ozubená tyč z nylonu

Pro informace o dalším příslušenství žádejte prosím Katalog Tousek.

LWA 115/1

hospodárné a flexibilní
Rollco® LWA 115/1
použití:

ideální jak pro průmyslové
tak také soukromé použití

materiál:

hliník AlmgSi 0,5 podle DIN 1725,
povrch přírodní hliník

p komfort
Bezdotykový koncový spínač ze série pohonů
tousek Pull může být jednoduše zasunut do
profilu a poté na libovolném místě zafixován.

rozměry:
nosnost:
četnost provozu:
hmotnost:
délka:

šířka/výška: 108/105 mm

profil
6.000 mm

šířka průjezdu (max.)
4.300 mm

8.000 mm

5.800 mm

30 kg/běž. metr
50 cyklů/den
ca. 5 kg/běž. metr
6.000 mm, 8.000 mm
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ocelové pojezdové systémy Rollco® LWS 100 /
nosník Rollco® LWS

vedení nosníku

Síla stěny šest milimetrů (čtyři u LWS 110, tři

masivní provedení, pozinkovaná ocel 15 mm,

u LWS 100) a žárově pozinkovaný povrch jsou

s podložkami z ušlechtilé oceli, vertikálně ulo-

zárukou tichého a klidného chodu stejně jako

žené ocelové kola na kuličkových ložizcích (LWS

vysoké odolnosti proti korozi. Válcování za stu-

110/1 =75 mm, LWS 120/1 =97 mm) pro tichý

dena je nejlepším předpokladem pro nejvyšší

chod, nastavitelné ve sklonu pro zmírnění re-

přesnost měření a tím také dlohou životnost

akcí na změnu zatížení. Horizontální vodící kolo

a bezproblémový chod brány po mnoho let.

na kuličkových ložizcích pro optimální boční
vedení. Pro lehké vyrovnávání nastavitelné i ve
výšce. Nyní také nově s plastovým krytem vedení.
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nosníkový systém Rollco® — posun může být tak jednoduchý . . .
Díky mnoha výhodám samonosných posuvných

všemi nerovnostmi povrchu. Díky dodávaným

bran jsou tyto stále častěji používány i v sou-

systémovým komponentům je montáž velmi

kromém sektoru. Zvláště u dodavatelů dbají-

jednoduchá. Všechny samonosné pojezdové

cích ve zvýšené míře na kvalitu. Bez ohledu na

systémy tousek jsou v maximální možné míře

sníh a led se brána bez problému vznáší nad

přizpůsobena automatizaci. Přesto i při ručním provozu přesvědčuje pojezdový systém
klidným a lehkým chodem. Na přání jsou pojezdové profily Rollco® vyráběny na míru a také ozubené tyče pro automatický provoz jsou
namontovány již předem.
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110 / 120

pohon posuvné brány
vedení nosníku
profil
výko nosníku
napínák
vrchní vodící rolny
vrchní doraz
spodní doraz

plastový kryt vedení nosníku

silné a tiché
Rollco® LWS 100

Rollco® LWS 110

Rollco® LWS 120

použití:

ideální pro nasazení
v soukromém sektoru.

ideální pro nasazení
v soukromém sektoru.

ideální pro středně těžké brány
také v průmyslovém sektoru.

materiál:

Bandstahl QSTE 420 TM, kaltgewalzt,
feuerverzinkt, chromatiert. Optimale Korrosionsbeständigkeit für viele Jahre!

jako LWS 100

jako LWS 100

rozměry:
nosnost:
četnost použití:
hmotnost:

75/69/3 mm

92/85/4 mm

98/112/6 mm.

20 kg/běž. metr

30 kg/běž. metr

50 kg/běž. metr

20 cyklů/den

20 cyklů/den

100 cyklů/den

cca. 5,5 kg/běž. metr

cca. 9 kg/běž. metr

cca. 16 kg/běž. metr

Profil
šíře průjezdu (max)
6.000 mm 4.000 mm

Profil
šíře průjezdu (max)
6.000 mm 4.000 mm

Profil
šíře průjezdu (max)
4.975 mm 3.500 mm
6.315 mm 4.500 mm
8.235 mm 6.000 mm
10.175 mm 7.000 mm

* šířka / výška / síla materiálu
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pohon křídlové brány
tousek SPIN

V kombinaci s řídící jednotkou ST15D brána
zavírá plynule a tiše díky měkkému dojezdu.

SPIN

p tousek SPIN je montován především na brány s velkými, širokými sloupy, protože mezi osou
otáčení brány a hranou sloupu může být vzdálenost až 300 milimetrů. Velmi jednoduchá
a rychlá montáž jsou další výhody tohoto motoru. Sériové koncové spínače pomáhají při
uvádění do provozu.

1
2
3
4
5
6
7

6

infrazávora
klíčový spínač
pohon křídlové brány
řídící jednotka
dálkové ovládání
výstražné světlo
doraz brány
v pozici zavřeno

4
2
1

3

1

3

7

novinka

pohony křídlových bran SLIM, SWING, SPIN, TURN
pohon křídlové brány
tousek SLIM
p Přivítejte s námi novou verzi bestselleru tousek SLIM. Nový, ještě atraktivnější a s nouzovým odblokováním.

p Při použití u klasické zahradní brány zavírá
a otvírá tento elektromechanický pohon křídlo
brány o šířce až 3.000 mm. Měkký rozjezd a dojezd patří somzřejmě k novému Slimu stejně tak,
jako možnost nastavit koncové polohy přímo na
pohonu. Pro pozemní dorazy to v budoucnu
znamená, že budou vypadat velmi zastarale.

p Silný motor na stejnosměrný proud rozpozná
díky svému inteligentnímu řízení překážku v dráze pohybu. I při nepatrném odporu brána okamžitě zastavuje. Tousek tuto funkci nazývá ARS
(automatický reverzní systém).
p jako zvláštní doplněk: akkubaterie pro nouzový provoz při výpadku proudu.

SLIM CR

řídící jednotka ST 12/4 s displejem
a srozumitelným textovým
programem
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koncové spínače
pro modely Slim CLR a SLR
se dají nastavit a aretovat
jednoduše bez nářadí

pohon křídlové brány
tousek SWING – neslýchaně silný.
p Swing, hydraulický pohon křídlových bran
pro nejvyšší nároky, ovládá bez námahy i velké
a těžké brány. 10 různých modelů umožňují
maximální šířku brány 6.000 mm a maximální
hmotnost 800 kg na křídlo brány.
p Uzavřený hydraulický systém dělá rodinu
SWING obzvláště spolehlivou. Zabraňuje vniknutí vlhkosti a prachu. Olej zůstává čistý, díky
čemuž jsou pohony SWING v podstatě bezúdržbové.

p Rodina pohonů SWING se vyznačuje vysokou
bezpečností provozu. I nejnižší teploty okolo
- 25°C nemohou narušit bezproblémový provoz.
Veškeré pohony křídlových bran SWING mohou být nouzově odblokovány.
p Nízká hlučnost, plynulé nastavení síly zvlášť
pro otevírání a zavírání, stejně jako jednoduchá

montáž jsou dalšími pozitivními argumenty.
Montážní příslušenství je samozřejmě obsažen
v dodávce.

SWING 220

podúrovňový pohon křídlové
brány tousek Turn 310UF
p Je pozornost u brány zaměřena na to,
jak vypadá? Pak přenechte hlavní roli při automatizaci podúrovňovému pohonu tousek

1

TURN 310 UF. Snadno ovládá brány o délce
křídla až 3.000 mm. Díky robustní konstrukci
zvládne pohonný mechanismus brány a váze
křídla až 400 kg. V kombinaci s novou řídící
jednotkou ST 15/D patří elektronické nastavení síly a jemný dojezd ke standartnímu vybavení. Pohon dokáže zamknout brány o šíři křídla
až do 2.500 mm. Teprve u větší šířky bude nezbytný elektrozámek. Mechanické zarážky v pozici zavřeno a otevřeno nahrazují pozemní
dorazy.

TURN 310 UF

5

pohon křídlové brány
tousek TURN
mimořádně robustní a odolný
p šroubovicový pohon se dá ideálně použít až
do šířky 3.000 mm a hmotnosti 350 kg na křídlo brány. Silný motor na střídavý proud spolehlivě odvádí svou práci. Ve spojení s řídící
jednotkou pohonu je téma bezpečnost psáno
velkými písmeny. Nastavení síly může být pro-

řídící jednotka ST 50
s displejem a srozumitelným
textovým programem

vedeno tak exaktně, že pohyb brány se při styku ze sebenepatrnější překážkou okamžitě zastaví.
Na přání může být pohon dodán s řídící jednotkou umožňující měkký dojezd. Sériově je dodáván se zamykatelným nouzovým odblokováním.

TURN 10
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skříň závory s integrovanou řídící jednotkou

3
4
5

infrazávora

sloupek pro ovládání ve vhodném designu
pro přídavné zařízení jako žetonový spínač,
vstupní telefon apod.

indukční smyčka
podpěrná vidlice

2
5

3 1

3

5
3

2
4
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Naše předem provedená montáž – vaše montáž – úspora času!

Závora PASS 830

krásné formou a robustní

bezpečnostní doplňky:

detektor indukční smyčky

infrazávora LS 40

může být v souhře s indukční smyčkou zabudo-

namontována přímo pod závorou je nejlepším

bezdodykový systém
kontroly přístupu
novinka

vanou pod vozovku nasazen jako ovládací nebo

bezdotykovým detektorem nebo bezpečnostním

Ve své elegantní schránce se nachází perfektní

bezpečnostní prvek. Např. závora nezavře, dokud

prvkem.

systém kontroly pro samostatný i síťový provoz.

se v dosahu pohybu břevna závory nachází au-

Softwearem se dají kontrolovat karty a časo-

tomobil.

vé úseky.
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Schnell und funktionell.
p Za 1,5 Sekundy s 0 na 90 stupňů. Klenuté
formy a neviditelné uchycení břevna se starají

Aby jste se v žádném ohledu
nemuseli omezovat dodáváme
PASS 830 volitelně ...

o optickou eleganci. Robustní speciální převodovka, která při 100% nasazení zvládne až 2000

… vyrobenou s montáží infrazávory, klíčového

cyklů, se stará o bezproblémovou funkčnost.

spínače, výstražné lampy a.j. již z výroby s ho-

A pokud se skutečně něco stane - např výpadek

tovou kabeláží a odzkoušenou.

proudu - pak se u PASS 830 dá prakticky okamžitě aktivovat nouzové odblokování a závoru

… v jakékoli barvě RAL k perfektnímu přizpů-

lze ovládat ručně. Stejně tak bleskurychle se dá

sobení k okolí, firemním barvám, apod.

zamknout skříň závory běžně dostupným zámkem. Standartně září závorová skříň atraktivními barvami RAL 3000 červená nebo RAL 9006

neomezeně použitelné pro:

bílá-hliníková.

... ochrana pozemků
Pass 830 pro břevno závory do 3.000 mm

... zajištění parkování

Pass 830L pro břevno závory do 4.500 mm

....usměrnění dopravy
... pro intenzivní použití
s mnohočetnou aktivací

vhodné příslušenství:
... mechanismus lomené závory
... podpěrná vidlice
... výstražné světlo
... sloupek pro ovládání závory
v designu PASS 830. Pro impulsní spínače,
vstupní telefony apod.

žetonový spínač

klíčový spínač

vysílač

žetonový spínač pro firmy

ideální pro majitele nebo dlou-

elegantní vysílač Tousek pracuje za

a instituce, které svým ná-

hodobé nájemníky. Použity mo-

pomoci „Rolling Code“. Rolling code

vštěvníkům chtějí vždy za-

hou být běžné zámkové vložky.

znamená, že při každé aktivaci vysíla-

jistit volné parkovací plochy

če je generován nový kód. Všechny

- pro tyto a podobné přípa-

předchozí kódy jsou neplatné a nebu-

dy je žetonový spínač od

dou akceptovány. To zamezuje neopráv-

firmy Tousek, který lze za-

něné čtení signálu.

budovat do standartního
ovládacího sloupku , ideální.

kódový vysílač
bez zbytečného použití kabelů je kódem umožněn vstup omezenému kruhu uživatelů.
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Pohony garážových vrat tousek GTZ 55 a GTZ 100 - maximální bezpečnost.
GTZ 55 a GTZ 100 - nejbezpečnější způsob,
jak uchovat automobil pod zámkem
tousek GTZ
Inteligentní řídící technika nového garážového
pohonu Tousek otevírá zcela novou perspektivu
Při samočinném měření a používání síly a dráhy je zapsána parametrická křivka. Maximální
bezpečnost je garantována i v případě, že se
hmotnost vrat změní vlivem počasí. Pohon se

možnosti použití:

dodává s řetězem, nebo řemenem. GTZ může
být použit pro všechny druhy garážových vrat,
jedno jestli stropních, nebo bočních sekčních
nebo výklopných. Přitom motor pohonu pracuje s 550 N tažnou silou, popřípadě s 1000 N u
pohonu GTZ 100.
Měkký rozjezd a dojezd, automatický reversní
systém při kontaktu s překážkou během zavírá-

sekční stropní vrata

ní, automatické zastavení při kontaktu s překážkou při otevírání, stejně jako DIN normované zapojení infrazávory představují bezpečnostní
balík tohoto pohonu.
Autoamtika osvětlení (230 V) a nouzové odblokování při výpadku proudu jsou zabudovány
standartně.

výklopná vrata

pohony garážových vrat GTZ, TT
Pohony garážových vrat tousek TT60 a TT120 - bezprecedentně úsporné
TT60 a TT120

Koncové polohy mohou být nastaveny rychle

silná alternativa pro intenzivní používání
a velké brány.

ARS automatický reversní systém (změna smě-

a spolehlivě vřetenovým koncovým spínačem.

Pohony garážových vrat tousek TT60/TT120 pro
jednoduché nebo dvojité pružinou vyvažované
garážové vrata.

ru pohybu) při kontaktu s překážkou při za-

Tažná síla 600 N popřípadě 1.200 N. Použitelné

tomatika osvětlení. Samobrzdící pře-

pro sekční, výklopné a dvoukřídlé garážové vra-

vodovka, není nutné žádné přídav-

ta s max. pěti popřípadě padesáti parkovacími

né zamykání.

místy. Bezúdržbové díky nerezovému řetězu,

Na přání je TT 120 dodáván s funk-

nebo volitelně též s velmi tichým řemenem.

cí automatického zavírání a funkcí

Nízký odběr proudu při klidovém režimu díky

mrtvý muž.

použití trafa s kruhovým jádrem. Oddělené nastavení síly pro otevírání a zavírání. Pohon disponuje měkkým rozjezdem a dojezdem.
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vírání. ASS automatický stop systém při
kontaktu s překážkou při otevírání. Au-

tousek TT

bezpečnostní prvky

infrazávory

bezpečnostní kontaktní lišty

Všechny automatické pohony Tousek jsou již

Jako bezdotyková detekce přítomnosti jsou

Jako účinná ochrana proti rozmačkání, rozpá-

svojí koncepcí založeny na maximálním bezpe-

infrazávory dodávány již z výroby u všech

rání a vtažení odrážejí bezpečnostní kontaktní

čí při provozu. Automatický reversní systém

setů firmy Tousek. Vysoký dosah, snadná

lišty nejlépe současný stav techniky. Standart-

(ARS) použitý u pohonů posuvných bran série

montáž a odolnost vůčí okolním vlivům jsou

ně jsou kontaktní lišty dodávané ve třech šířkách,

tousek PULL zastaví při nejmenším odporu

hlavními vlastnostmi těchto infrazávor. Sa-

délka je pak upravena na míru s milimetrovou

a změní směr pohybu. Tím se do brány nemůže

mozřejmostí je jejich dodatečná montáž na

přesností. Kontaktní lišty jsou neustále mnoho-

zaseknout jakákoli překážka. Automatický re-

již dříve zautomatizované brány.

krát testovány. Více druhů hliníkových profilů

versní systém (ARS) pohonu křídlových bran

ulehčuje montáž na bránu, nebo výplň brány.

tousek SLIM zastavuje okamžitě a obrací směr

Vhodný vyhodnocovací přístroj přebírá neustá-

pokud je jeho lehký pohyb jakkoli narušen. V ne-

lý dohled nad kontaktní lištou.

poslední řadě: citlivé nastavení síly u našich
hydraulických pohonů křídlových bran SWING
se už dávno stalo legendární. Zvláštnosti v mís-

infgrazávora LS 40

tech montáže, nebo předpisy, které se musejí
dodržet, mnohdy vyžadují montáž dodatečných
bezpečnostních zařízení. Ať již jsou to infrazávory, kontaktní lišty, hlásiče pohybu, nebo výstražná světla, jedna věc je všem těmto zařízením firmy Tousek společná - kvalita na

kontaktní lišta DUO

nejvyšší úrovni pro bezpečnost zákazníků. Četné změny osvětlují téma bezpečnost zcela
nově.

novinka

dálkové ovládání tousek - 433 MHz a 868 MHz
Nové klíčové zážitky digitálního světa.
bez složité kabeláže a přídavných klíčů mohou
být okamžitě ovládány brány a osvětlení dvora
Jak vysílač RS 433 tak také RS 868 používají
extrémě bezbečný systém Rolling Code. Rolling
code znamená, že při každé aktivaci vysílače je
generován nový kód. Všechny předchozí kódy

jsou neplatné a nebudou akceptovány. To zamezuje neoprávněné čtení signálu. Každý vysílač je jedinečný kus. V kombinaci s anténou
naladěnou na určitou frekvenci jsou docilovány
dosahy až 200m. Vedle standartního vysílače
jsou k dispozici také vysílač mini jakož i dálkové nástěné tlačítko a kódový vysílač.

Nový kódový vysílač je svou konstrukcí čtyřkanálovým dálkovým vysílačem. Na třech kanálech se může odehrát zadání kódu. Na jednom
kanálu se může vždy vysílat. Požadovaný kód
sestává z volitelné pětimístné kombinace tlačítek.

Handsender 4 Kanal

Funkwandtaster RS 433-WT

Funkcodeschloss RS 433
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www.tousek.com
Již více než 30 let
pracujeme na dalším vývoji pohonů bran a jejich
příslušen ství na mezinárodní špičkové úrovni.
Odborně vyškolení pracovníci a roz sáhlá nabídka
servisu a podpory splňují i nejnáročnější přání
zákazníků.
Eduard Tousek

tousek - originál

pohony garážových vrat tousek
úsporné a rychlé

certifikát „Original tousek Qualität” Vám dává absotousek PRODUKTY

lutní jistotu, že při koupi pohonů tousek jste zvolili

pohony posuvných bran i

nejvyšší rakouskou kvalitu.

pohony křídlových bran i

Spolehlivě a bezpečně

pohony garážových vrat i

Technický vývojový náskok firmy tousek, jako například funkce “Rolling

pohony skládacích vrat i

Code RS433”, znamená, že s každým novým stisknutím tlačítka bude

závory i

vyslán nový rádiový kód. Všechny předchozí kódy jsou neplatné a nebu-

parkovací systémy i

dou již více akceptovány. Proto je zamezeno možnému neoprávněnému

okenní pohony i
přímočaré pohony i
řídící jednotky i
dálkové ovládání i
klíčové spínače i
kontrola vstupu i
bezpečnostní prvky i

snímání kódu dálkového ovládání a je tak zajištěna ochrana a bezpečnost,

závorové systémy tousek
robustní a tvarově dokonalé

která je dnes vyžadována pro úplnou ochranu majetku na pozemcích.
Kvalita produktů tousek je zaručena nejpřísnějšími výrobními tolerancemi
a jejich stálou kontrolou.

Kompatibilita
Při stále rostoucí nabídce produktů tousek je velký důraz kladen
na kompatibilitu nabízených zařízení - pohonů, příslušenství i
bezpečnostních prvků.

příslušenství i

pohony posuvných bran tousek
kompaktní a stabilní

tousek Ges.m.b.H.
A-1230 Wien, Zetschegasse 1
Tel: +43/ 1/ 667 36 01
Fax: +43/ 1/ 667 89 23
Email: info@tousek.at
tousek GmbH
D-83395 Freilassing
Traunsteiner Straße 12
Tel: +49/ 8654/ 77 66 - 0
Fax: +49/ 8654/ 57 196
Email: info@tousek.de
tousek Sp. z o.o.
PL-43-190 Mikołów (k/Katowic)
Wyzwolenia 27
Tel: +48/ 32/ 738 53 65
Fax: +48/ 32/ 738 53 66
Email: info@tousek.pl

program dálkového ovládání tousek
kompatibilní a bezpečný

www.tousek.com
Váš tousek-Partner

tousek s.r.o.
CZ-130 00 Praha 3, Jagellonská 9
Tel: +420/ 222 090 980
Fax: +420/ 222 090 989
Email: info@tousek.cz

www.tousek.cz
Technické změny, tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeny.

Navštivte naše internetové
stránky, kde určitě naleznete
mnoho důležitých informací
o automatických pohonech.

