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Závorové systémy s elektromechanickým pohonem 
pro závory s délkou břevna do 6 metru

tousek Série Pass 830 - krásné form

Inženýry firmy Tousek vyvinutá mikropro-
cesorové řídící jednotky koordinují průběh 
funkce motoru v souladu s bezpečnostními 
a obslužnými prvky. 

Na přání jsou modely Pass 830 ze závodu 
vybavovány světelnými závorami, blikacími 
světly případně impulsními vysílači ve skříni  
závory. Přirozeně je možná také každá 
zvláštní barva.

Pass 830 
může být také 

opatřen mecha-
nismem lomené

závory

Automatické závorové systémy Pass 830 jsou 
nasazovány proto, aby důležité parkovací plo-
chy před nákupními středisky, hluboké garáže, 
veřejné a privátní parkovací místa pro oprávněné 
uživatele byla udržována neobsazená. 

Modely tousek Pass 830 a 830L mají k dis-
pozici elektromechanický pohonný systém, který 
připouští zvlášť vysokou ovládací frekvenci (až 
5000 cyklů za den). K tomu je možno dodat břevna 
až do maximální délky 6 metru.

1 skříň závory s integrovanou 
 řídící jednotkou

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

3 infrazávora

4 indukční smyčka

5 podpěrná vidlice

p standartně 2 barvy - červená (podobná RAL 3000) 
 + stříbrná ( podobná RAL 9006)
p vysoká rychlost otvírání
p vysoká ovládací frekvence 
p osobitý design
p robustní hnací ústrojí



Bezdotykový systém 
kontroly vstupu
V elegantí schránce se skrývá 
dokonalý kontrolní systém určený 
jak pro samostatný, tak pro síťový 
provoz. Pomocí programu lze ov-
ládat karty a časové úseky.

Žetonový spínač
pro firmy a instituce, které svým 
návštěvníkům chtějí vždy zajistit 
volné parkovací plochy - pro tyto 
a podobné případy je žetonový 
spínač od firmy Tousek, který lze 
zabudovat do ovládacího sloupku 
závory , ideální.

Kompatibilnost
Série Pass je opatřena bezpeč-
nostními a impulsními vstupy, 
které umožňují napojení četných 
bezpečnostních případně ob-
služných prvků z rozsáhlého pro-
gramu příslušenství firmy Tousek.

Stabilnost
Robustní hnací ústrojí, které je 
přizpůsobeno pro 5000  (1000  u 
Pass 830 L) cyklů za den se stará o 
hladký provoz po mnoho let.

Flexibilita
Dvířka tělesa se dají uzavřít po-
mocí běžně dostupného nor-
movaného válcového zámku a tím 
se dají jednoduše integrovat do 
stávajícího uzavíracího zařízení.

Stálost
Vícevrstvé lakování, sestávající z 
fosfátování, dvousložkového 
strukturálního lakování, garantují 
stálost barvy na mnoho let.

ou a robustní

Optimální komfort ovládání
Jako příslušenství mohou být 
dodány sloupky pro ovládání ve 
vhodném designu, které slouží 
jako optimální doplnění pro závo-
rové systémy Tousek 830. Četné 
do těchto sloupků zabudovatelné 
ovládací prvky zvyšují bezpečnost 
a prospěšnost pro uživatele. 
Vstupní telefon, žeto nový spínač  
a vysílače impulsů mají rovněž 
místo v ovládacím sloupu, stejně 
jako čtečka magnetických karet a 
rádiově kódovaný zámek.

Detailnější údaje naleznete v technické dokumentaci. Změny vyhrazeny.

Upozornění: Nezapomínejte prosím, že bezpečnostní zařízení bran, uvedená v tomto prospektu, jsou 
jenom příklady a nemohou být považovány za směrnice ve vztahu k platným normám. Normy platné pro 
jednotlivé země musí být při uvedení do provozu příp. při montáži bezpodmínečně dodrženy.

Pass 830
3 m

1,5 sek.
2000/den

100% 
volitelně

230V 10%
ano

označení
délka břevna
doba otvírání

cykly
ED

podpěrný nosník
napětí

nouz. odblok.

Pass 830L3
3 m

6 sek.
1000/den

100%
volitelně

230V 10%
ano

Pass 830L4
4,5 m
6 sek.

1000/den
100%

volitelně
230V 10%

ano

Pass 830L6
6 m

6 sek.
500/den

100%
-

230V 10%
ano

Pokyn: Pass830 je vhodná pouze pro provoz vozidel!
Pass830L6 se dodává s kulatým břevnem o průměru 84mm.



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.

tousek - originál
certifikát „Original tousek Qualität” Vám dává abso-
lutní jistotu, že při koupi pohonů tousek jste zvolili 
nejvyšší kvalitu.

Spolehlivě a bezpečně
Technický vývojový náskok firmy tousek, jako například funkce “Rolling 
Code RS433”, znamená, že s každým novým stisknutím tlačítka bude 
vyslán nový rádiový kód. Všechny předchozí kódy jsou neplatné a nebu-
dou již více akceptovány. Proto je zamezeno možnému neoprávněnému 
snímání kódu dálkového ovládání a je tak zajištěna ochrana a bezpečnost, 
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.

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

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

tousek 
napędy do bram przesuwnych 

kompaktowe i niezawodne

www.tousek.com
Navštivte naše internetové 

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

program dálkového ovládání tousek 
kompatibilní a bezpečný

pohony garážových vrat tousek
úsporné a rychlé

pohony křídlových bran tousek
silné a hospodárné

www.tousek.com

Váš tousek-Partner

Eduard Tousek
pohony posuvných bran tousek 

kompaktní a stabilní

Technické změny, tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeny.

tousek PRODUKTY

pohony posuvných bran i

pohony křídlových bran i

pohony garážových vrat i

pohony skládacích vrat i

závory i

parkovací systémy i

okenní pohony i

přímočaré pohony i

řídící jednotky i

dálkové ovládání i

klíčové spínače i

kontrola vstupu i

bezpečnostní prvky i

příslušenství i


