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tousek Pull SLR, CR, CR24 - jemný

Pohon pro všechny druhy posuvných bran
pro soukromé i průmyslové použití, vhodné i pro dodatečnou montáž

U pohonu Pull

Technika bez koncových spínačů

Bezpečně s ARS systémem

Měkký dojezd

byl vedle dlouhé životnosti a rychlé
montáže také kladen velký důraz
na vysokou bezpečnost během provozu. K tomuto účelu byla vyvinuta řídící jednotka. Řídící jednotka
pohonu Pull CR24 sama rozezná a
řídí různou potřebu síly během
celého pracovního provozu. Tím
motor vyvine jen tolik výkonu,
kolik je v daný okamžik skutečně
potřeba.

Pull CR24 je vybaven automatickým rozpoznáním koncových
poloh. U pohonů Pull SLR a CR
jsou koncové polohy aktivovány
bezdotykovými Reed kontakty.
Běžné mechanické koncové spínače,
které mohou v zimě zamrznout,
odpadají.

ARS - automatický reversní systém. Brána automaticky zastaví
a změní směr pohybu pokud
narazí na překážku. Což zaručuje
vysokou míru bezpečnosti.

V obou směrech pohybu se pohon
zastavuje redukovanou rychlostí.
Spolu s harmonickým pohybem
je tím také šetrně zacházeno s
mechanickými díly brány a pohonu.

a rychlý
ochrané kryty

jednodílné tlakově odlité
hliníkové tělo pohonu

Tvarově ladné kryty elegantně
skrývají montážní konzoly.

Celá převodovková jednotka pracuje v olejové lázni a nachází se
dobře chráněna v robustním jednodílném hliníkovém tlakovém odlitku. Tvrzená ozubená kola Pullu
CR a CR24 se starají o dlouhodobý
bezúdrž bový chod.

zamykatelné odblokování

automatika osvětlení

Odblokování, důležité při výpadku
proudu, je uzamykatelné zámkovou
vložkou. Ta se dá vyměnit a může
tak být přiřazena k stávajícím domovním klíčům. Zámková vložka
včetně třech klíčů patří k dodávce.

Tato funkce umožňuje řídit osvětlení
vjezdu. Jakmile je pohon uveden v
činnost, osvětlení se zapne a po
nastavitelném čase (max. 15min)
zase automaticky vypne.

silný motor Pullu CR24
- rychlý chod brány

hospodárný
PULL pomáhá ušetřit cennou energii a čas. Inteligentní řídící jednotka
vypíná ve stavu klidu všechny
zbytečné procesy a dociluje tak ve
standby provozu extrémě nízkou
spotřebu proudu cca. 1 Wat.

Protože jsou ocelová šroubovice a
rotor vyrobeny z jednoho kusu,
nevznikají žádné vibrace a je dosaženo tichého provozu. Vysoký
kroutící moment při rozjezdu, nízká
teplota a tím vznikající vysoký
stupeň účinnosti jsou další význačné
vlastnosti.

Nová technologie - zapouzdřené mikroprocesorové řízení
Pod krytem pohonu Pull se nachází technicky pokročilé mikroprocesorové řízení nejnovější
generace. Svorkovnice, pojistky
a programovací tlačítka jsou
přístupné bez nutnosti otevírat
kryt elektroniky. Elektronika tak
během zprovozňování zůstává
chráněna před deštěm a mechanickými vlivy.

Snadné zapojení díky
snímatelným svorkovnicím.

programovatelné řízení
Ještě nikdy nebylo programování řídící jednotky pohonu tak pohodlné a bezpečné. Pomocí čtyř
tlačítek, velkého osvětleného LC-displeje a srozumitelného textového menu-programu mohou být
uživatelsky příjemně a časově nenáročně naprogramovány veškeré funkce.

elektronické rozeznání koncových poloh
Pohon Pull CR 24 rozezná automaticky během zprovozňování koncové polohy brány a tyto automaticky uloží do paměti.

jemný dojezd
může být programován zvlášť pro otevírání a zavírání. To je možné v 1% krocích mezi 25 a 100%
skutečné rychlosti běhu brány. Dráha přitom zůstává nezměněna.

volně nastavitelné otevření pro chodce
Tím není možná pouze klasická branka pro pěší s otevřením 0,8 metrů, ale také např. u vjezdů do
podniků redukované otevření pro osobní a celé otevření pro nákladní vozy. Samozřejmě to vše je
ovladatelné také dálkově.

pomoc při zapojování
Display během zprovozňování informuje o stavu a správné funkci připojení, případně o chybách a
pomáhá tak šetřit čas.

bezpečnostní kontaktní lišta
K řízení pohonu Pull CR24 mohou být napřímo připojeny 8,2 kOhm kontaktní lišty 1 a 2. Tím odpadá
nákladný spínač. Pokud je jedna z lišt aktivována, tak je to ukázáno na displeji.

bezpečnostní infrazávora
Také funkce infrazávor se dá volně definovat a přizpůsobit vlastním potřebám v řídící jednotce.

příklad montáže

Technické údaje:

Volitelné příslušenství:

označení
max. váha brány

Pull SLR/3 *)
400 kg

Pull CR/1 *)
600 kg
(cca. 400kg)

max. dráha brány
četnost provozu
rychlost

20 cyk./den
10 m/min.

kroutící moment
napájení
napájení motoru
proud
druh ochrany
standby-provoz
ozubené kolo
nastavení síly
branka pro pěší
aut. revers systém
tepelná ochrana

15 Nm
230V±10%
230V
1,9A
IP 44
0,8W
Z16 Modul 4
ano
ano
ano
ano

S3 40 %
9 m/min.
(cca.11m/min)
25 Nm
230V±10%
230V
1,9A
IP 44
0,8W
Z16 Modul 4
ano
ano
ano
ano

Pull CR/o PULL CR24 *)**)
600 kg
cca. 500kg
(cca. 350kg)
30m
S3 100%
S3 40 %
9 m/min.
13m/min
(cca.16m/min)
25 Nm
20Nm
230V +/-10%
230V±10%
24V DC
230V
1,9A
1,2A
IP 44
IP 44
1,1W
Z16 Modul 4
Z16 Modul 4
ano
externí
ano
řízení
ano
ano
ano

• kovová ozubená tyč pro navaření nebo
našroubování • plastová ozubená tyč
pro našroubování

• základová deska pro zabetonování
• montážní deska pro našroubování

hodnoty v závorkách platí pro ozubené kolo Z20
*) první zkouška podle EN 13241-1 provedená v TÜV-Süd podle směrnic EN 12453 a EN 12445
**) přezkoušeno v TÜV Rheinland podle EN 60335-1 : 2002 a EN 60335-2-103 : 2003

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.
Detailnější údaje naleznete v technické dokumentaci. Změny vyhrazeny.

p zapouzdřená řídící jednotka
p velký osvětlený LC-Display
(2x16 znaků)

p volně nastavitelné částečné otevření
pro chodce nebo funkce pro osobní
a nákladní auta

p srozumitelný textový menu-program
ovládaný čtyřmi tlačítky

p částečné otevření je ovladatelné
i dálkově

p snímatelné přípojné svorkovnice
p jednoduchá výměna pojistek

p přímé připojení i pro vnější osvětlení
nastavitelné od 1s do 15min
(max. 100 W)

p připojitelný přijímač
1- nebo 2- kanálový

p doba zapnutí varovného signálu pro
otevírání a zavírání nastavitelná
odděleně

p Pull CR24 - díky elektronickému
rozeznání koncových poloh nejsou
nutné koncové spínače

p výstup kontrolního světla pro
zobrazení pozice brány

p Pull CR24 - elektronické měření síly
a automaticky samonastavitelná
křivka síly

p Jednodílné tlakově odlité hliníkové
tělo pohonu

p ARS- automatický reversní systém
p přímé připojení 8,2 kOhm
odděleně pro kontaktní lištu 1
a kontaktní lištu 2

p Pull CR a CR24 - šroubovice a vřeteno
z tvrzené oceli

p zobrazení stavu pro bezpečnostní
a tlačítkové vstupy
p samokontrola infrazávory
p nastavitelný měkký dojezd
p volitelný druh provozu
(impulsní, automatický, mrtvý muž)

• zásuvný přijímač 1- nebo 2-kanálový,
433 nebo 868 MHz

• hliníkový nosníkový systém pro
pojezdové brány

p převodovka v olejové lázni
(Pull SLR a CR24 s tukovým mazáním)

p nouzové odblokování lze snadno
ovládat i při zátěži
p nouzové odblokování je zajištěno
běžnou zámkovou vložkou
p elegantní kryty montážních konzol

• ocelový nosníkový systém pro
pojezdové brány

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 křídlových bran tousek
silné a hospodárné

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 garážových vrat tousek
úsporné a rychlé

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.

