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JIM – najmocniejszy, 
najcichszy, najnowocze niejszy, 
najbardziej ekonomiczny na 
rynku. W klasie energetycznej 
A+.
JIM jest produktem klasy PREMIUM o najko-
rzystniejszej na rynku relacji jako ci do ceny. 
Posiada naci g na pasek kewlarowy, dzi ki cze-
mu si ownik pracuje wyj tkowo cicho i p yn-
nie. Pasek kewlarowy wzmocniony jest 3 lub 4 
(w zale no ci od modelu) linkami stalowymi. 
Produkowane s  2 podstawowe modele si owni-
ka JIM: JIM.3 i JIM.4 przeznaczone zarówno do 
pracy rezydencyjnej, jak i przemys owej. 
JIMy s  si ownikami bezpiecznymi wyposa ony-
mi w 2 systemy bezpiecze stwa: enkoder, który 
m.in. powoduje podniesienie bramy w przypad-
ku wykrycia przeszkody i w amperometryczny 
system wykrywania przeszkód. Si owniki posia-
daj  dodatkowo (oprócz enkodera) mechaniczne 
ograniczniki kra cowe gwarantuj ce dodatko-
wo zatrzymanie bramy w po o eniach kra co-
wych. Centrala si ownika JIM oprócz wielu funk-
cji posiada agodny start w momencie otwarcia 
i zamkni cia bramy, regulacj  si y, pr dko ci. 
Si owniki maj  wbudowane o wietlenie dodat-
kowe, model JIM.4 o wietlenie LED. Si owniki 
pracuj  nieprzerwanie nawet w przypadku bra-
ku zasilania dzi ki akumulatorom. Mo liwo
pod czenia m.in.: fotokomórek, co dodatkowo 
zwi ksza bezpiecze stwo u ytkownika, lampy 
sygnalizacyjnej, listwy bezpiecze stwa (JIM.4). 

Model JIM.3 
JIM.3 – o sile ci gu 600 N przeznaczony do otwie-
rania bram o powierzchni 11 m2, Produkowany 
jest JIM.3 równie  z wbudowanym syste-
mem ESA®. System ESA® opatentowany przez 
BENINCA system oszcz dno ci energii w try-
bie czuwania. Dzi ki ESA SYSTEM u ytkownik 
oszcz dza do 250 kW rocznie w standardowej 
instalacji rezydencyjnej, zgodnie z dyrektywa-
mi UE. 

JIM. 3 ESA urz dzenie 
w klasie energe-

tycznej A+ po-
biera ponad

7-krotnie mniej energii ni
standardowy si ownik do 
bram gara owych. Dla 
porównania – pobór 
energii JIM.3 wy-
nosi 60 mA, nato-
miast pobór ener-
gii JIM.3 ESA®

wynosi 8 mA.

Model JIM.4
JIM.4 ESA® – o sile 
ci gu 1200 N przezna-
czony do otwierania bram 
o powierzchni 22 m2. W standardzie 
wyposa ony jest w ESA SYSTEM®.  Ustawienie 
parametrów si ownika modelu JIM.4 u atwia 
wbudowany wy wietlacz LCD. Do obydwu mo-
deli dost pne prowadnice do wysoko ci bramy: 
2,5 m, 3,5 m i 4,5 m. Do si owników JIM produ-
cent oferuje równie  prowadnice z naci giem 
a cuchowym.

Akcesoria dodatkowe do 
si owników gara owych marki 
BENINCA: 
Odbiornik zewn trzny
U ytkownikom, którzy posiadaj  ju  nap dy
wjazdowe od innych dostawców, BENINCA ofe-
ruje odbiornik zewn trzny ONE.2WB. Dzi ki za-
stosowaniu ONE.2WB mo na obs ugiwa  oby-
dwa nap dy przy pomocy jednego pilota marki 
BENINCA.  Oczywi cie tego samego pilota mo -
na u y  do sterowania nap dem wjazdowym 
marki BENINCA, ju  bez konieczno ci kupo-
wania odbiornika zewn trznego. Przy pomocy 
pilota mo na sterowa  równie  innymi urz -
dzeniami w domu – np.: o wietleniem w gara-
u, zewn trznym, nawadnianiem. 

Piloty
Oprócz standardowych pilotów, BENINCA ofe-
ruje praktyczny pilot na cienny o nowoczesnym 
designie APPLE, 2 i 4 kana owy.  Obudowa wy-
konana z wysokiej jako ci tworzywa w mod-
nym szarym kolorze, idealnie pasuje do ka -
dego wn trza. 

Bateria zasilaj ca
Bateria JM.CBY – bateria zasilania awa-

ryjnego pozwala na prac  nap du na-
wet w przypadku przerw w dosta-

wie pr du. 

DUMPER 
BENINCA oferuje równie  ekono-
miczne rozwi zanie do bram ga-
ra owych. DUMPER jest si owni-

kiem z naci giem na pasek kewlarowy 
gwarantuj cy wysok  kultur  pracy 

o mocy 700 N do bram o powierzchni 
11 m2 i 1000 N do bram o powierzchni 22 m2.
BENINCA oferuje równie  szerok  gam  nap -

dów do bram wjazdowych: przesuwnych, skrzy-
d owych, akcesoriów dodatkowych.
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BENINCA – czo owy w oski producent automatyki do bram z 40-letnim do wiadczeniem od lat ofe-
ruje polskim u ytkownikom nowoczesne, niezawodne i najmocniejsze na rynku si owniki do bram ga-
ra owych o nazwie JIM. BENINCA nie uleg a panuj cemu od kilku lat trendowi na obni anie za wszel-
k  cen  kosztów produkcji i produkuje we w asnych fabrykach, po o onych wy cznie we W oszech. 
Posiada w asny dzia  projektowy i in ynieryjny, jest w a cicielem kilkudziesi ciu patentów. 

Moc tkwi w si owniku

Beninca.indd 123Beninca.indd   123 2015-09-07 12:39:252015-09-07   12:39:25


