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T-ONE
DRSNA VRATA

Sončna energija

S pomočjo fotovoltaične (PV) tehnologije lahko vsak nizkonapetostni DC-upravljavec vrat napajamo s sončno energijo. Obiščite spletno stran 
www.tauitalia.com in odkrijte prednosti sončne energije.

Napetost Maksimalna 
teža vrat Kodirnik Končna stikala

Vgrajeno 
Nadzorna 

enota

Vgrajeno
Sprejemnik 

radijskih 
frekvenc

Polnilec za 
baterijo Solarni panel

MASTER-R 24 V 1200 kg • • • • opcija

MASTER18QR 12 V 1800 kg • • • • opcija

MASTER20QR 230 V 2000 kg • elektromeh. • •
MASTER20QM 230 V 2000 kg • magnetni • •
MASTER20T 400 V 2000 kg elektromeh.

BIG18QI 400 V 2500 kg elektromeh. •
BIG30Q 400 V 3500 kg elektromeh. •
BIG40Q 400 V 4000 kg elektromeh. •
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T-ONE
DRSNA VRATA

230 V  UPRAVLJAVCI DRSNIH 
VRAT: T-ONE5, T-ONE8 in 
T-ONEXL 

• Visok navor in moč
• Za vrata večjih dimenzij, do 1200 kg
• Hitra in preprosta montaža
• Varnostne naprave za zaznavanje 
ovir in preprečevanje trčenj
• na voljo je tudi različica 110 V, 60 
Hz

Nape-
tost

Maksi-
malna 
teža 
vrat

Kodirnik Končna stika-
la (elektro-

meh.)

Končna stika-
la (magnetna)

Vgrajen 
sprejem-

nik 
radijskih 
frekvenc

Polnilec za 
baterijo

EN 12445-
12453

Solarni 
panel

T-ONE3B 24 V 400 kg • • opcija • opcija

T-ONE5B 12 V 600 kg • • • • opcija

T-ONE8BR 12 V 800 kg • • • • opcija

T-ONE10B 12 V 1000 kg • • • • opcija

T-ONE5 230 V 500 kg • • opcija • •

T-ONE8 230 V 800 kg • • opcija • •

T-ONEXL 230 V 1200 kg • • opcija • •

NADZOR
Kodirna 
tehnologija v vseh 
različicah skrbi za 
trajen in zanesljiv 
nadzor nad 
ovirami.

*Pri vratih, težjih od 500 kg, je za uradno certificirano montažo nujna uporaba brezžičnega varnostnega sistema »safety 
edge«.

PREPROSTOST
LED-luči 
omogočajo hitro 
in intuitivno 
programiranje. V 
nadzorno enoto 
vgrajen dvokanalni 
sprejemnik 
radijskih frekvenc.

PRAKTIČNOST
Ročna sprožitev 
je preprosta, 
intuitivna in 
zaščitena z 
osebnim geslom. 
V nujnih primerih 
je na voljo zunanja 
sprožitev.

ZANESLJIVOST
Zaradi rezervne 
baterije delujeta 
raličici 12 in 24 V 
(doplačilo) tudi ob 
izpadu elektrike.

12/24 V  UPRAVLJAVCI DRSNIH 
VRAT: T-ONE3B, T-ONE5B, 
T-ONE8BR in T-ONE10B 
 
• Intenzivna uporaba
• Zaradi rezervne baterije deluje tudi 
med izpadom elektrike
• Hitrejše od 230-voltne različice
• Nežen začetek in zaključek odpiranja 
in zapiranja
• Varnostne naprave za zaznavanje 
ovir in preprečevanje trčenj
• Zaradi fotovoltaične tehnologije (PV) 
je mogoče namestiti tudi instalacijo na 
sončno energijo

VARNOST*
Uporaba izdelkov 
z zeleno oznako 
EN 12445-12453 
poenostavi 
postopek izdaje 
izjave o skladnosti 
ES.

Upravljavci drsnih vrat T-ONE so bili izdelani 
z namenom, da združijo visok navor s 
kompaktnim dizajnom. Zaradi njihove moči, 
učinkovitosti in zanesljivosti so najboljša 
rešitev za vse vrste drsnih vrat do 1200 kg 
teže, ki se uporabljajo pri stanovanjskih 
zgradbah. Z različicama AC in DC, linija 
upravljavcev drsnih vrat T-ONE nudi rešitve 
po meri glede na specifične potrebe in 
cenovne okvire stranke. 

Izjemna pozornost pri detajlih in oblikovanju 
so značilnost širokega izbora varnostnih in 
nadzornih naprav, ki so na voljo za uporabo 
v kombinaciji z upravljavci drsnih vrat serije 
T-ONE. 


