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Si owniki JIM s  produktami klasy 
PREMIUM o najkorzystniejszej na 
rynku relacji jako ci do ceny, obecne 

na rynku od ponad 8 lat. JIM.3 o mocy 600 N 
przeznaczony jest do otwierania bram o po-
wierzchni 11 m2  i JIM.4 ESA o mocy 1200 N 
do bram o powierzchni 22 m2. Si owniki 
JIM wyposa one s  standardowo w naci g
na pasek kewlarowy, dzi ki czemu si ownik 
pracuje wyj tkowo cicho i p ynnie. Pasek 
kewlarowy wzmocniony jest 4 lub 5 (w za-
le no ci od modelu) linkami stalowymi.  

JIMy s   si ownikami bezpiecznymi wy-
posa onymi w 2 systemy bezpiecze stwa: 
enkoder, który w przypadku pojawienia 
si  w wietle bramy np.: samochodu po-
woduje jej zatrzymanie i  podniesienie, jak 
równie  w amperometryczny system wy-
krywania przeszkód, maj cy takie samo  
dzia anie jak enkoder. Si owniki posiadaj
dodatkowo (oprócz enkodera) mechanicz-

ne ograniczniki kra cowe gwarantuj ce 
zatrzymanie bramy w po o eniach kra co-
wych. Centrala si ownika JIM oprócz wie-
lu funkcji posiada agodny start w momen-
cie otwarcia i zamkni cia bramy, regulacj
si y, szybko ci. Si owniki maj  wbudowa-
ne o wietlenie dodatkowe, model JIM.4 
o wietlenie LED. Si owniki pracuj  nie-
przerwanie nawet w przypadku braku za-
silania dzi ki akumulatorom. Mo liwo
pod czenia m.in.: fotokomórek, co dodat-
kowo zwi ksza bezpiecze stwo u ytkow-
nika, lampy sygnalizacyjnej, listwy bezpie-
cze stwa (JIM.4).  

JIM.3 ESA TURBO. Automatycznie oszcz dza czas i pieni dze.
Popularna rodzina si owników JIM zosta a wzbogacona o szybki nap d. Maksymalna pr dko  JIM.3 
ESA TURBO wynosi 15,5 m na minut . Jednocze nie jako jedyny na rynku ma wbudowany system 
ESA (patent BENINCA), czyli jest si ownikiem  w klasie energetycznej A+. Pobór energii w stanie 
spoczynku wynosi 8 mA. W porównaniu ze standardowymi nap dami gara owymi dost pnymi na 
polskim rynku system ESA® daje u ytkownikowi oszcz dno  ok. 150 z  w okresie roku.

e-mail: dz.handlowy@beninca.pl
www.beninca.pl

JIM.3 ESA TURBO
– najszybszy, najcichszy, 
najbardziej ekonomiczny 
si ownik do bram 
gara owych.
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