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Automatiz�ri por�i batante

Phobos S Kit - pentru porți

cu lungime de până la 2000 mm

Confort şi stil pentru orice tip de vreme
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Virgo Kit - pentru porți

cu lungime de până la 

2000 mm, cu posibilitate 

de montaj pe stâlpi groși.

Phobos L Kit - pentru porți

cu lungime de până la 5000 mm



Beneficii 

AUTOMATIZĂRI PORȚI BATANTE

BENEFICII
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· Automatizările porților batante sunt foarte rezistente atât în fața intemperiilor, cât și în 

ceea ce privește utilizarea intensivă;

· Cele 3 tipuri de automatizări, PHOBOS S, PHOBOS L și VIRGO, îți oferă posibilitatea 

alegerii modelului care se potrivește cel mai bine nevoilor tale; 

· În funcție de model, pot fi utilizate pentru diferite porți: cu una sau două canate și cu 

greutate de până în 250 kg/canat;

· Automatizările conțin un kit complet, foarte avantajos: sistem de prindere pe porți, 2 

telecomenzi cu 2 canale, unitate de comandă și receptor cuplare;

· Modelele PHOBOS S și PHOBOS L reprezintă soluții foarte bune sub aspectul siguranței 

oferite de voltajul redus și designului foarte atractiv; 

· Automatizările sunt prevăzute să nu se deterioreze din cauza obiectelor care ar putea 

bloca închiderea optimă a porții; 

· Unul dintre marile beneficii ale sistemelor de automatizări PHOBOS S și PHOBOS L este 

posibilitatea ajustării deschiderii și închiderii;

· Modelele PHOBOS S și PHOBOS L pot fi prevăzute, la cerere, cu o baterie pentru 

comutarea alimentării în cazul în care se întrerupe curentul electric; 

· Viteza de închidere/deschidere poate fi setată, în funcţie de preferinţe,  de la panoul de 

acces;

· Modelul VIRGO asigură o protecție maximă la închidere, datorită sistemului electronic 

special care inversează direcția dacă întâmpină un obstacol în momentul în care este 

acționată poarta;

· Automatizarea VIRGO este prevăzută cu o funcție automată de verificare a 

operațiunilor fotocelulelor (fotocelulele sunt sisteme care garantează siguranța utilizatorilor);

· Modelul VIRGO este ușor programabil, datorită panoului cu care sunt echipate unitățile 

de control.



Detalii tehnice
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AUTOMATIZARE PHOBOS S 
PREZENTARE
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DIMENSIUNI 

Greutate maximă 1 canat - 250 kg

Lungime maximă - 2000 mm

 Automatizările PHOBOS S sunt sisteme 

care permit deschiderea și închiderea porților 

batante. Acestea acționează porțile de la distanță, 

fiind eficiente în orice condiții climatice și termice. 

Automatizările PHOBOS S sunt ideale pentru porți 

cu lungimea maximă a canatelor de până în 

2000 mm și greutatea de maximum 250 

kg/canat. 

 Kit-ul include un sistem de prindere pe 

porți, 2 telecomenzi cu 2 canale fiecare, unitate de 

comandă, receptor de cuplare, lampă de 

semnalizare intermitentă și set senzori de 

fotocelule sincronizate. 

M Al

T SFt Cf

Q Q

M - operator ireversibil electromecanic PHOBOS

Q - cip control LIBRA MA R cu receptor încorporat

T - transmițător 2 canale MITTO 2 12V

Ft - pereche fotocelule Cellula130

Cf - pereche Cc130

Al - blinker 24V cu antenă

S - selector cheie INTRO

Unitate de comandă

Greutatea operatorului

Tipul operatorului

Voltajul sursei

Puterea sursei

Lungimea utilă a cursei 
pistonului

Unghiul maxim

Timpul unui ciclu

Tipul limitatorului de limită

Încetinire

Reacție la impact

Blocare

Eliberare

Frecvența utilizării

THALIA

5 kg

porți operate electromecanic

24 V

40 W

305 mm

118ᵒ

15 sec.

magnetic

disponibilă

sistem D-Track

mecanică 

cheie triunghiulară

intensivă



List� de accesorii

Kit-ul complet conține: a) sistem de prindere pe porți

                                             b) 2 telecomenzi cu 2 canale

                                             c) unitate de comandă și receptor cuplare

                                             d) lampă de semnalizare intermitentă

                  e) set senzori de fotocelule sincronizate

Automatizare PHOBOS S 
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Automatizare electromecanică cu braț fix pentru porți batante cu două canate având 

greutatea de 250 kg/canat și lungimea de până la 2000 mm/canat.

a. b. c. d. e.

1. Sistem de prindere PLE D730178

2. Telecomandă cu 2 butoane - MITTO 2

3. Telecomandă cu 4 butoane - MITTO 4

4. Selector cu cod wireless P121019

5. Yală electromagnetică EBP 24 + plăcuță ME BT

6. Baterie BT BAT

7. Lampă pentru 24V

8. Fotocelule 130

Accesorii compatibile: 

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8.

PHOBOS S KIT ECONOMIC cuprinde sistem 

de prindere pe porți, 2 telecomenzi cu 

două canale, unitate de comandă și 

receptor cuplare. 
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AUTOMATIZARE PHOBOS L 
PREZENTARE
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      Automatizările PHOBOS L sunt sisteme de 

acționare de la distanță a porților batante, care 

eficientizează timpul de închidere/deschidere și 

sunt destinate porților cu unul sau două canate, 

cu lungimea maximă de 2000 mm/canat și 

greutatea de 250 kg/canat. 

 KIT-ul PHOBOS L este prevăzut cu sistem 

de prindere pe porți, cu 2 telecomenzi cu 2 canale 

fiecare, cu unitate de comandă și receptor de 

cuplare, lampă de semnalizare intermitentă și set 

senzori de fotocelule sincronizate.

M Al

T SFt Cf

Q Q

M - operator ireversibil electromecanic PHOBOS

Q - cip control LIBRA MA R cu receptor încorporat

T - transmițător 2 canale MITTO 2 12V

Ft - pereche fotocelule Cellula130

Cf - pereche Cc130

Al - blinker 24V cu antenă

S - selector cheie INTRO

915

102

Cu MAX 410 mm

108

55

DIMENSIUNI 

Greutate maximă 1 canat - 250 kg

Lungime maximă - 3000 - 5000* mm

*În cazul folosirii unei yale electromagnetice.

Unitate de comandă

Greutatea operatorului

Tipul operatorului

Voltajul sursei

Puterea sursei

Lungimea utilă a cursei 
pistonului

Unghiul maxim

Timpul unui ciclu

Tipul limitatorului de limită

Încetinire

Reacție la impact

Blocare

Eliberare

Frecvența utilizării

THALIA

7,7 kg

porți operate electromecanic

24 V

40 W

470 mm

128ᵒ

23 sec.

magnetic

disponibilă

sistem D-Track

mecanică 

cheie triunghiulară

intensivă



List� de accesorii

Kit-ul complet conține: a) sistem de prindere pe porți

                                             b) 2 telecomenzi cu 2 canale

                                             c) unitate de comandă și receptor cuplare

                                             d) lampă de semnalizare intermitentă

                  e) set senzori de fotocelule sincronizate

Automatizare PHOBOS L 
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Automatizare electromecanică cu braț fix pentru porți batante cu două canate având 

greutatea de 250 kg/canat și lungimea de până la 3000 mm/canat sau 5000 mm/canat, 

în cazul folosirii unei yale electromagnetice.

a.
b. c. d.

1. Sistem de prindere PLE D730178

2. Telecomandă cu 2 butoane - MITTO 2

3. Telecomandă cu 4 butoane - MITTO 4

4. Selector cu cod wireless P121019

5. Yală electromagnetică EBP 24 + plăcuță ME BT

6. Baterie BT BAT

7. Lampă pentru 24V

8. Fotocelule 130

Accesorii compatibile: 

1. 2.

4. 5.

7.

PHOBOS L KIT ECONOMIC cuprinde sistem 

de prindere pe porți, 2 telecomenzi cu 

două canale, unitate de comandă și 

receptor cuplare. 
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e.

3.

6.

8.
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AUTOMATIZARE VIRGO 
PREZENTARE
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 Automatizările VIRGO sunt sisteme de 

acționare de la distanță a porților batante, care 

restricționează accesul pe proprietățile caselor 

particulare, pe proprietățile publice sau pe cele 

ale companiilor private. Acestea sunt ideale 

pentru porți cu greutatea maximă de 200 

kg/canat și cu lungimea maximă de 2000  

mm/canat.

 Kit-ul VIRGO include un sistem de prindere 

pe porți, 2 telecomenzi cu 2 canale fiecare, unitate 

de comandă și receptor cuplare, lampă de 

semnalizare intermitentă și set senzori de 

fotocelule sincronizate.

Al

T

Ft

Cf S

MN

Unitate de comandă

Greutatea operatorului

Tipul operatorului

Voltajul sursei

Puterea sursei

Unghiul maxim

Timpul unui ciclu

Tipul de comutator

Încetinire

Reacție la impact

Blocare

Eliberare

Frecvența utilizării

LINX

8 kg

porți operate electromecanic

24 V

110 W

120ᵒ

14 sec.

electromecanic

disponibilă

limitator de cuplu electronic

mecanică 

semi-intensivă
M - operator ireversibil electromecanic PHOBOS

Q - cip control LIBRA MA R cu receptor încorporat

T - transmițător 2 canale MITTO 2 12V

Ft - pereche fotocelule Cellula130

Cf - pereche Cc130

Al - blinker 24V cu antenă

S - selector cheie INTRO

DIMENSIUNI 

Greutate maximă 1 canat - 200 kg

Lungime maximă - 2000 mm

Condiții meteorologice între -15ᵒC și +50ᵒC

levier și cheie triunghiulară



List� de accesorii

Kit-ul complet conține: a) sistem de prindere pe porți

                                             b) 2 telecomenzi cu 2 canale

                                             c) lampă de semnalizare intermitentă

                  d) set senzori de fotocelule sincronizate

Automatizare VIRGO
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Automatizare electromecanică cu braț articulat pentru porți batante cu două canate 

având greutatea de 200 kg/canat și lungimea de până la 2000 mm/canat.

a. b. c. d.

1. Telecomandă cu 2 butoane - MITTO 2

2. Telecomandă cu 4 butoane - MITTO 4

3. Selector cu cod wireless P121019

4. Yală electromagnetică EBP 24 + plăcuță ME BT

5. Baterie VIRGO BAT

6. Fotocelule 130

Accesorii compatibile: 

1.

3. 4.
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2.

5. 6.
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