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SIGNO / WIL
S enkóderom.

pohyblivé časti 
chránené plas-
tovým obalom

signálne LED 
svetlá

hliníkové NICE 
odpojenie: jed-
noducho ovláda-
teľné, výkonné, 
masívne

SIGNO6SIGNO4

kódovacia klávesnica
alebo kľúčový spínač

kľúčový spínač 
na stojane

fotobunky 
na stojanoch

SIGNO

vysielač

výstražný maják

Výkonný a rýchly: elektromechanický 24 Vdc pohon, 
s príkonom 300 W a s maximálnym krútiacim mo-
mentom 250 Nm. Úplné otvorenie (90°) dosiahne: 
za 1,8 s (Signo3), za 3s (Signo4), za 6s (Signo6). Mo-
dely s napájaním 230 Vac alebo 110 Vac.
Dômyselný: voľba MASTER/SLAVE  automaticky zladí 
dve oproti sebe postavené závory. To znamená, že je 
možné zautomatizovať vstupy max. na 8 a 12m (pre 
Signo4 a Signo6 jednotlivo).
Inteligentný: pohyb sa automaticky otočí (zmení), 
keď rameno narazí na prekážku. Softvér automa-
ticky zasiahne, aby napravil akúkoľvek prípadnú ne-
rovnováhu spojenú s odchýlkami podnebia, alebo pri 
nedostatočnej údržbe.
Bezpečný: možnosť spomalenia a zrýchlenia pri kaž-
dom otvorení a zatvorení na začiatku aj na konci 
úkonu
Pohodlný: oddelený priestor pre elektroniku a me-
chaniku zabezpečuje ľahký prístup k riadiacej jed-
notke, ktorá je umiestnená pod horným výmenným 
krytom skrinky. Čelná strana umožňuje prístup len 
k mechanickým častiam. 
Dokonalá, dobre vyvinutá riadiaca jednotka: Inovo-
vaná riadiaca jednotka využíva rotačnú silu, rýchlosť 
a spomalenie riadiaceho systému. Vďaka NICE kó-

dovacej technológii nie je potrebné nastavovať kon-
cové spínače. Koncové polohy sú nastavené stlače-
ním jedného tlačítka raz a navždy.

Exkluzívne funkcie:
p  závora sa zavrie okamžite po prejdení vozidla
p	má dva typy semaforového druhu riadenia dopra-

vy
p	automatický bezpečnostný test na začiatku kaž-

dého úkonu
p	stály odpor STOP vstupu na pripojenie dotykovej 

hrany
p	má počítadlo úkonov, pomocou ktorého je možné 

naprogramovať prah udržovacej signalizácie          
p  záložný zdroj PS 224

Intenzívne použitie:
Nový 24 Vdc pohon SIGNO môže byť dlhodobo inten-
zívne používaný. Vďaka tejto vlastnosti je ideálnym 
pre súkromné, verejné alebo priemyselné parkoviská, 
vystavené počas dňa frekventovanej prevádzke.

WIL

elektromechanic-
ká závora, 4 a 6 
m, oranžové alebo 
nerezové prevede-
nie, zabudovaná 
radiaca jednotka, 
možnosť použitia 
základného zdroja  
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SIGNO3

Kód Popis ZÁVORA
do 8,5 m

WA24 (závora) bez príslušenstva,
vybavená mobilným stojanom,
s limitmi pre rýchlosť

ZÁVORA
do 6 m

závora s kompletnou sadou
príslušenstva, s limitmi pre
rýchlosť

ZÁVORA
do 4 m

plne vybavená závora
do 3,75 m

SIGNO3/SIGNO3I
do 3 m

plne vybavená závora
bez podstavca a
mobilného stojana
s limitmi pre rýchlosť

8,5

6

4

3

 závora do 3 m, nevratný pohon, 230 Vac, 24, Vdc pohon s galvanizovaným, farbeným oceľovým plášťom

SIGNO3I závora do 3 m, nevratný pohon, 230 Vac, 24, Vdc pohon s hladkým, s nehrdzavejúcim oceľovým plášťom

SIGNO4  závora do 4 m, nevratný pohon, 230 Vac, 24, Vdc pohon s hladkým, s galvanizovaným, farbeným oceľovým plášťom

SIGNO4I  závora do 4 m, nevratný pohon, 230 Vac, 24, Vdc pohon s hladkým, s nehrdzavejúcim oceľovým plášťom

SIGNO6  závora do 6 m, nevratný pohon, 230 Vac, 24, Vdc pohon s hladkým, s galvanizovaným, farbeným oceľovým plášťom

SIGNO6I  závora do 6 m, nevratný pohon, 230 Vac, 24, Vdc pohon s hladkým, s nehrdzavejúcim oceľovým plášťom

PRÍSLUŠENSTVO PRE SIGNO3/SIGNO3I
hliníkové rameno, farbené, biele, 36x73x3250 mm SIA3

PRÍSLUŠENSTVO PRE SIGNO4/SIGNO4I
hliníkové rameno, farbené, biele, 36x73x4250 mm
8 m ochranný gumový pás s koncovými krytkami k ramenu WA1
okrúhle hliníkové rameno, farbené, biele, priemer 70x4250 mm vhodné aj pre prípad silného vetra
spojovací článok k WA3
hliníkové rameno pod rameno (2 m) pre ramená WA1, WA21, WA22
zalamovací kĺb na rameno závory WA1 (od 1850 do 2400 mm)

WA1

WA2

WA3

WA4

WA13

WA14

PRÍSLUŠENSTVO PRE SIGNO6/SIGNO6I
hliníkové rameno, farbené, biele, 36x94x6250 mm
hliníkové rameno, farbené, biele, 2 časti, 36x94x3125 mm
okrúhle teleskopické rameno, farbené, biele, hliníkové, dĺžka 8,5 m, zostava s pohyblivou oporou
WA12, vyrovnávacie závažia a konektor
12 m ochranný gumový pás s koncovými krytkami k závorám WA21, WA22
okrúhle hliníkové rameno, farbené, biele, priemer 90x6250 mm vhodné aj pre prípad silného vetra
spojka pre rameno WA7
hliníková zábrana pod rameno (2m) pre ramená WA1, WA21, WA22

WA21

WA22

WA24

WA6

WA7
WA8

WA13

UNIVERZÁLNE PRÍSLUŠENSTVO
balenie 6 ks signalizačných svetiel pre ramená WA1, WA21, WA22 (bal/6ks)
červené samolepiace reflexné nálepky (bal/24ks)
pevná podpera ramena (bal/1ks)
mobilná podpera ramena (bal/1ks)
24 Vdc náhradný zdroj (bal/1ks)
riadiaca jednotka - náhradný diel

WA9

WA10

WA11

PS224
WA12

SIA20
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Napätie

Prúdový odber
Prúdový odber
Príkon
Ochranný stupeň
Krútiaci moment
Min. doba otvárania
Prevádzková teplota
Výkonný cyklus
Rozmery
Hmotnosť
Izolačná trieda
Koeficient redukcie

(Vac 50 Hz)
(Vdc)

(line) (A)
(motor) (A)

(W)
(IP)

(Nm)
(s)

(0C min/max)
(%)

(mm)
(kg)

230
24
1,1
10

250
44

130
1,8

-20÷+50
80

50
1

1/123
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3
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50
1
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Technické údaje 
SIGNO3
SIGNO3I

SIGNO4
SIGNO4I

SIGNO6
SIGNO6I

WIL4
WIL4I

WIL6
WIL6I

320x1070x320



Sieť predajcov po celej SR

KONTAKT:
OLYMPS DOOR spol.s r.o., ul. Damjanichova 3138, 945 01 Komárno

tel.: 035/ 7731 085, 7731 094, 7731 095, fax: 035/ 7731 770
Infolinka mobil: 0903 253 906, 0905 831 686, 

bezplatná infolinka: 0800 111 311
e-mail: olymps-door@olymps-door.sk

www.olymps-door.sk


