Sipario

USB-poort voor netverbinding
ingebouwd in de functieschakelaar, om de
configuratiegegevens van deur tot deur te
ontvangen en te versturen.
Wireless functieschakelaar voor een
draadloos beheer van alle voorziene functies.
Clock-module om de functies met een
optionele timer te programmeren per dag.
Samenwerken met andere deur en werken
als "cabine” , standaard functies van de
stuurkast als twee automatiseringen met elkaar
worden verbonden met een driepolige kabel.

KIT-LEVERING,
HANDIG EN SNEL
BEZORGD!
In de kit Sipario zitten alle draden al op
hun plaats. Er is dus weinig nodig om een
automatisering van Came op maat van de klant
te installeren: snel maar perfect, een service die
niet iedereen biedt.

EIGEN
DEURPROFIELEN
VOOR DE VLEUGELS
Een uitgebreid gamma aan aluminiumprofielen
voor deuren met lijsten en glazen deuren,
maakt van Sipario een oplossing waaraan niets
ontbreekt. Een rationele oplossing die er ook
mooi uitziet.

Automatisering voor een schuifdeurvleugel tot 100 Kg en 2 afsluitdoppen.

001SIPARIO2

Automatisering voor twee schuifdeurvleugels tot 100 Kg per vleugel en 2 afsluitdoppen.

001SIPP

Ophangprofiel voor muurbevestiging

001SIPTR

Balkprofiel in geanodiseerd aluminium

001SIPC

Carter in geanodiseerd aluminium, inclusief stofdichting en scharnieren

001SIPCG

Carter in onbehandeld aluminium, inclusief stofdichting en scharnieren

001SIPA02

Elektrische vergrendeling met kabel en -hendel

001SIPA01

Elektrische paniekbeveiliging compleet met 2 batterijen van 12 V - 1,2 Ah

001SIPA03

Functieschakelaars

001SIPA04

Functieschakelaar ontvanger (Verplicht het art. 001SIPA05)

001SIPA14

Muursteun voor de schakelaarontvanger

001SIPA05

Ontvanger met antenne

001SIPA06

Printkaart "clock" voor timerfuncties zoals openen en sluiten op een bepaald tijdstip
is minstens één schakelaar nodig van het type 001SIPA03 of 001SIPA04).

001SIPA07

Extra ontgrendeling met kabel L = 5 m

001SIPA08

Stel inbouwmicrofotocellen met infrarood 24 V AC - DC, vermogen 7 m. met geschermde kabel
L=6m

001SIPA09

Twee stellen inbouwmicrofotocellen met infrarood 24 V AC - DC, vermogen 7 m. met
geschermde kabel L = 6 m

AUTOMATISCH
SCHUIFDEURENSYSTEEM VOOR
VLEUGELS TOT
A 100 KG

Uitrustingen

Maten (mm)

ONTDEK DE NIEUWE AANBIEDINGEN VAN CAME
bij uw verkoper of in came.com
Hiervoor

Maten
MODEL
SIPARIO 1
T Min. lengte balk (mm)
1286
T Max. lengte balk (mm)
6726
* H Balkhoogte = 110 mm met uitrusting 001SIPP

T

SIPARIO 2
1286
6726
24 V DC

Toepassingslimieten
MODEL
Min. vleugellengte (mm)
Max. vleugellengte (mm)
Max. vleugelgewicht (Kg)

*100

SIPARIO1
630
3350
* 100

170

SIPARIO2
920 (460 + 460)
3350 (1675 + 1675)
100 + 100
24 V DC

* SIPARIO1
kan vleugels openen en sluiten die tot 200 Kg wegen als er 2 wagens worden toegevoegd.

* H Balkhoogte = 110 mm met uitrusting 001SIPP.

Technische kenmerken
SIPARIO1
230 AC ± 10%
24 DC
5,3
220
5
INTENSIEF GEBRUIK
80
-20 ÷ +55

SIPARIO2
230 AC ± 10%
24 DC
5,3
220
5
INTENSIEF GEBRUIK
80
-20 ÷ +55

IN
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Type
Aansluitspanning (V - 50/60 Hz)
Motorvoeding (V - 50/60 Hz)
Opgenomen stroom (A)
Max. vermogen (W)
Sluitkracht (Kg)
Aantal bewegingen (%)
Max. bewegingsnelheid (cm/s)
Arbeidstemperatuur (°C)

0% MAD
E

Alle functies zijn standaard inbegrepen in
de functieschakelaars en al dan niet draadloze
bedieningen die alle functies van de stuurkast
beheren: openen in twee richtingen, in één
richting, geopende deur blokkeren, gesloten
deur blokkeren, vleugels gedeeltelijk openen.
Ook standaard is de speciale "apotheekfunctie".
De deur wordt in dit geval met een druk op een
knop geopend en kan mechanisch worden
geblokkeerd.

Draadloze bediening mogelijk met de
aanplugontvanger. Met één zender van de serie
Tam, Top of Atomo of met een digitaal draadloos
toetsenbord 001S9000 kan het systeem tot
8 automatische deuren bedienen (max. 25
gebruikers in het totaal).

Complete automatisering met 24 V DC-motor
001SIPARIO1

10

De motor met Encoder biedt hoge prestaties
en beheert automatisch het vermogen aan de
hand van de arbeidstemperatuur van de motor.
Met deze oplossing wordt de bewegingssnelheid
constant, ook bij extreem intensief gebruik.

Voorbehouden aansluiting voor de proximitylezer 001TSP00 en digitale toetsenborden zoals
001S5000 - 001S6000 - 001S7000 (max. 25
gebruikers in het totaal).
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Sipario

Behalve de normale bedienings - en
beveiligingsfuncties heeft de nieuwe elektronica
van Sipario een heel gamma aan bijzonderheden
die de volledige controle van de automatisering
en een unieke optimalisatie van de service
mogelijk maken.

Sipario

het
assortiment

De elektronica
en technologie
van

ITPI

24 V DC

Came cancelli automatici s.p.a.
via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - Italy
Tel. (+39) 0422 4940
Fax (+39) 0422 4941
info@came.it
www.came.com
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Sipario

10 CENTIMETER
TOPTECHNOLOGIE
De nieuwe automatische deur Sipario laat zich eenvoudig
installeren en biedt topprestaties - technologie en service - in
nauwelijks 10 cm ruimte - de hoogte van het balkprofiel.
Een "slim" systeem dus met een stijlvol design dat overal en in
alle omstandigheden past en bijzonder veelzijdig is: geschikt in
een privé-woning, maar ook in winkelcentra of dienstgebouwen.
Met Sipario is uw oplossing altijd de juiste!
STERKE PUNTEN:
Minimale benodigde ruimte dankzij een nauwelijks 10 cm
hoog draagprofiel dat elke plaatsing eenvoudig maakt, ook met
lage dwarsbalken of valse plafonds.
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Waarom kiezen
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Technologie
in de
hoofdrol

De markering MADE IN ITALY garandeert dat
het hele assortiment aan automatiseringen van
Came het resultaat is van een productieproces
van kwaliteit dat gericht is op het maken van
betrouwbare en doeltreffende automatiseringen die
aan slijtageproeven worden onderworpen, getest
worden op weerstand tegen extreme temperaturen
en werking in specifieke omstandigheden van
elektromagnetische storingen.
Met autoriteit en prestige voor de installateur;
zorgeloosheid en veiligheid aan de gebruiker.

10

Sipario

AUTENTHIEKE
ITALIAANSE KWALITEIT

Met de elektronica die via de in de functieschakelaar
ingebouwde USB-poort werkt, kunnen alle configuratiegegevens
voor de automatisering worden opgehaald of verzonden.
Bijzonder handig als er meerdere deuren in het systeem zijn.

ITPI

Ook wireless programmeren kan, dankzij de nieuwe
draadloze afstandsbedieningsschakelaar die alle deurfuncties
beheert. U hoeft de stuurkast niet te gebruiken en regelt alle
parameters rechtstreeks met deze schakelaar, wat de installatie,
de configuratie en het onderhoud nog sneller en eenvoudiger
maakt.

Sipario is de nieuwe oplossing van Came voor
automatische schuifdeuren. Ultramoderne technologie
en materialen maken een uitgebreide keuze mogelijk
aan geautomatiseerde toegangen, ook in "ingewikkelde"
situaties.
De ideale automatisering, voor privé-gebruik
en voor grote en collectieve toegangen.

VOOR EEN SNELLE
BEVESTIGING VAN DE
DEUR OP DE DWARSBALK
IS ER EEN SPECIAAL
MONTAGEPROFIEL
VOORZIEN.
(minimum hoogte dwarsbalk
met dit component 11 cm).

H

Plaats het montageprofiel op de goede
hoogte boven de vloer.

HENDEL VOOR DE
ONTGRENDELING IN
DE BEDEKKING OP DE
ZIJKANT

Lijn het profiel horizontaal uit en zet
het vast in alle openingen.

Plaats de balk op het profiel voor
de montage en bevestig de balk met
vier schroeven aan de uiteinden
(4 openingen).

ONTGRENDELINGSHENDEL
ALTIJD METEEN BIJ DE HAND!
De mechanische ontgrendeling zit in het draagprofiel. Dit
vereenvoudigt de installatie en het ontgrendelen van de deur
in noodsituaties. Als er slechts één ingang is, kan ook een
tweede ontgrendelingspunt worden gerealiseerd aan de
buitenkant van de deur.

Monteer tot slot het carter en de
doppen op de zijkanten.

