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Zadaniem automatyki bram jest zapewnienie 

u ytkownikowi mo liwo ci atwego otwierania 

i zamykania bram wjazdowych, bez koniecz-

no ci wychodzenia z samochodu lub domu. 

Szczególnie doceniamy wygod  tych urz dze

w wietrzny, deszczowy lub mro ny dzie . A je-

li ju  mamy nap d bramy, najwa niejsze jest 

aby otwiera  si  tak e wtedy, kiedy wy cz

pr d, oraz je li bram  mo emy otworzy  do-

je d aj c do niej.

Firma DEST, polski producent automatyki 

VIGOROUS, wychodz c naprzeciw tym wy-

maganiom oferuje profesjonalnie przygotowa-

n  i zindywidualizowan  automatyk  do bram 

wjazdowych, dostosowan  do polskich warun-

ków klimatycznych. Nap dy VIGOROUS insta-

lowa  mo na niemal we wszystkich rodzajach 

bram wjazdowych, w tradycyjnych bramach 

skrzyd owych (uchylnych) oraz w bramach prze-

suwnych, zarówno w nowych, jak i tych które 

ju  s  w eksploatacji. 

Najwa niejsz  cech  takich urz dze  jest 

przede wszystkim pe ne bezpiecze stwo pra-

cy. W tym zakresie nap dy VIGOROUS oferuj

co  wi cej ni  standard. W przypadku napotka-

nia przez skrzyd o przeszkody, nap d zatrzyma 

bram  i natychmiast automatycznie j  wycofa. 

W przypadku pracy systemu razem z fotokomór-

kami ruch zamykania nie rozpocznie si  je eli ja-

ka  przeszkoda znajduje si  pomi dzy nimi. Ca y

system nie wymaga te  zawodnych wy czników 

kra cowych, poniewa  pozycja bramy rozpo-

znawana jest elektronicznie. Urz dzenie posia-

da tak e programowalny mi kki start i mi k-

ki stop, tj. w obu kierunkach jazdy nap d rusza 

powoli i zwalnia przy zamkni ciu. Ruch bramy 

sygnalizowany jest migaj cym wiat em. Mo e

by  tak e sygnalizowany d wi kiem. Istotn

cech  bezpiecznego nap du jest tu jego zasila-

nie z 12 V, przy zaniku napi cia, z akumulato-

ra 12 V umieszczonego wewn trz centrali mo-

emy kilkukrotnie, a nawet kilkunastokrotnie 

awaryjnie otwiera  bram .

Nap d do bram przesuwnych VIGOROUS 

NBPW-12 sk ada si  z zespo u nap dowego oraz 

centrali steruj cej. Automatyka ta jest tworzona 

w oparciu o silniki zasilane napi ciem sta ym 

12 V, który mo e pracowa  z wi ksz  intensywno-

ci  od silników tradycyjnych (zasilanie 230 V). 

Si ownik do bram przesuwnych VIGOROUS po-

siada przek adni limakow  pracuj c  dodatko-

wo w k pieli olejowej. Jest to rozwi zanie, które 

wp ywa na cichobie no  urz dzenia i trwa o .

Najcz ciej mamy do czynienia z dwoma rodza-

jami bram przesuwnych: bramy je d ce po wóz-

kach zamontowanych w fundamencie oraz bra-

my podwieszane (samono ne). Uniwersalno

nap du VIGOROUS pozwala na zastosowanie go 

do obydwu wariantów. Unikatowym rozwi za-

niem jest mo liwo  ukrycia nap du w s upku 

bramy i opatentowane rozwi zanie pozwalaj ce 

automatycznie dostosowa  po o enie z batki do 

nieprostoliniowo ci listwy nap dowej.

Nap dy do bram skrzyd owych VIGOROUS 

NB2S-12 bazuj  na dwóch si ownikach elektro-

mechanicznych. S  one montowane do s upków, 

miejsce monta u zale y od konstrukcji bramy 

i po o enia elementów no nych. Ponadto si ow-

niki VIGOROUS, ze wzgl du na swoj  konstruk-

cj  i  odpowiednio dobranym uchwytom, ide-

alnie nadaj  si  zarówno do bram osadzonych 

na s upkach metalowych, jak i klinkierowych.

Wykorzystywane w systemach automatyki 

VIGOROUS przek adnie limakowe (bramy prze-

suwne) oraz ruba-nakr tka (bramy uchylne) na-

le  do grupy przek adni samoblokuj cych, co 

oznacza, e nie pozwalaj  one na r czne prze-

suni cie bramy a tym samym nie jest koniecz-

ne zamykanie bramy na k ódk . R czne otwarcie 

mo liwe jest dopiero gdy u yjemy specjalnego 

rozwi zania rozsprz gania bramy.

Automatyka VIGOROUS oferuje te  wiele u y-

tecznych funkcji, które zwi kszaj  bezpiecze -

stwo. 

Funkcja furtki – funkcja pozwalaj ca na cz -

ciowe otwarcie bramy na ustalon  szeroko ,

Automatyczne zamykanie – nast puje po up y-

wie czasu z przedzia u od 0 do 90 sekund.

Wyj cie na elektrozaczep

– umo liwiaj ce otwieranie 

furtki z dodatkowego przy-

cisku pilota.

Automatyczne za czenie 

o wietlenia drogi – sterowanie o wietleniem 

na terenie posesji. 

Sterowanie nap dem bramy równie  z tele-

fonu komórkowego – funkcja dost pna w opcji. 

Komunikacja ze sterownikiem bramy odbywa 

si  drog  SMS-ow .

Zabezpieczenie przed kradzie  si ownika 

(alarm) – powiadamiaj ca  w a ciciela SMS-em 

o kradzie y si ownika – funkcja dost pna w opcji.

Dodatkowe sterowanie – z pilotów Vigorousa 

mo na sterowa  tak e nap d bramy gara owej.

W przypadku nap dów VIGOROUS, nie ma 

znaczenia intensywno  pracy bramy oraz g -

boko  osadzenia zawiasów (w bramie skrzy-

d owej). W nietypowych sytuacjach firma DEST 

z pomoc  programu, indywidualnie dopasu-

je odpowiedni si ownik i zaproponuje sposób 

jego zamocowania. 

Zapraszamy do konsultacji ju  na etapie pro-

jektowania bramy czy ogrodzenia. Warto te

po o y  instalacj  przed u o eniem kostki. 

Wi cej informacji na naszej stronie: 

www.napedybram.pl, lub 42 648 62 92.

AUTOMATYKA BRAM:
to ju  nie luksus, to wygoda i bezpiecze stwo

DEST Sp.j.

ul. Braterska 38, 93-563 ód

www.dest.pl
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