
Napędy  
do garażowych bram 
uchylnych

Maksymalne wymiary drzwi 
(SxW)

3x2,7 m (4x3 m  
z dwoma siłownikami)

Maksymalny ciężar drzwi

10 kg/m2

Częstotliwość użytkowania 
(cykle/godzina)

S3 - 30%

550
Napęd elektromechaniczny  
z silnikiem 230 V

• Ochroną antyzgnieceniowa: elektroniczna regulacja przenoszenia momentu obrotowego i enkoder
• Zintegrowany wyłącznik krańcowy dla większej częstotliwości użytkowania
• Odblokowanie wewnętrzne i możliwość odblokowania zewnętrznego  

za pomocą indywidualnego klucza

WYMIARY URZĄDZENIA I SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model 550 ITT 550 SLAVE
Napięcie zasilania 220-240 V AC 50/60 Hz
Rodzaj silnika Asynchroniczny, jednofazowy
Maks. pobór mocy 350 W
Maks. moment obrotowy 300 Nm (*)
Maks. prędkość kątowa 12°/sek. (*)
Czas otwarcia 15 sek.
Enkoder Optyczny
Temperatura otoczenia podczas 
pracy

-20°C ÷ + 55°C

Zabezpiczenie termiczne 140°C
Stopień ochrony IP31 - tylko do użytku wewnątrz budynków
Ciężar urządzenia 7,5 kg
Wymiary urządzenia (DxSxW) 670x175x120 mm
Maks. wymiar drzwi (SxW) 3,00x2,70 (**) 4,00x3,00 (**)
Maks. ciężar drzwi 10 kg/m2

Centrala sterująca E550 (wbudowana) Brak
Częstotliwość użytkowania S3 - 30%

(*) dane odnoszą się do zasilania napięciem 230 V AC 50 Hz.
(**) Do drzwi uchylnych o maksymalnej długości od 3 do 4 m (wysokości 3 m) należy używać siłownika 550 ITT master i 550 Slave.  
W tym przypadku centrala sterująca E550 (wbudowana w 550 ITT) steruje również 550 Slave.



DOSTĘPNE MODELE

Model Kod Cena netto

550 ITT 110549 2 585 zł
550 SLAVE 110553 1 727 zł

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
W przypadku napędów 550 ITT/550 L ITT opakowanie zawiera: napęd 
elektromechaniczny wraz z obudową ochronną z wbudowanym oświetleniem, 
centralę sterującą E550, mechaniczne wyłączniki krańcowe otwierania i 
zamykania, inkrementalny enkoder optyczny, kondensator rozruchowy 10 μF/400 V 
(8 μF/400 V w przypadki modelu L).
W przypadku napędów 550 SLAVE/550 L SLAVE opakowanie zawiera: napęd 
elektromechaniczny wraz z obudową ochronną z wbudowanym oświetleniem, 
kondensator rozruchowy 10 μF/400 V (8 μF/400 V w przypadki modelu L).

CENTRALA STERUJĄCA

Elektroniczna centrala  
sterująca E550 (wbudo-
wana w automatykę)

2022855 776 zł

AKCESORIA

Podłużnica montażowa 
o dł. 1,5 m

722136

Podłużnica montażowa 
o dł. 2 m

722140

Zestaw dwóch 
prostych ramion 
teleskopowych

390563

>>

Zestaw dwóch 
zakrzywionych ramion 
teleskopowych

390564

Zestaw dwóch 
prostych ramion 
teleskopowych z tuleją 
(niespawaną)

738709

2 wałki napędowe  
1,5 m, wsporniki,  
do instalacji  
z 1 siłownikiem

736022

2 wałki napędowe, 
wsporniki, do 
instalacji z 2 
siłownikami

390592

Zewnętrzny mechanizm 
rozblokowania  
z indywidualnymi 
kluczami od nr 1 do nr 50

424550001-50

Zestaw do 
rozblokowania  
z zewnątrz

390607

>>

Zestaw zapewniający 
stopień ochrony IP44

110554

Zewnętrzne 
przedłużenie  
do rozblokowania  
do drzwi o grubości 
powyżej 15 mm
424551

OTHER 
ACCESSORIES

Key operated 
buttons
page 172

Safety devices
page 183

Transmitters and 
receivers
page 164

Photocells and 
columns
page 180

Flashing lights
page 191

Various 
accessories
page 192

INNE 
AKCESORIA

Przełączniki 
sterujące
od strony 184

Listwy 
bezpieczeństwa
od strony 195

Nadajniki  
i odbiorniki 
radiowe
od strony 178

Fotokomórki  
i kolumny
od strony 192

Lampy 
ostrzegawcze
od strony 203

Pozostałe 
akcesoria
od strony 204

INNE 
AKCESORIA

Przełączniki 
sterujące
od strony 174

Listwy 
bezpieczeństwa
od strony 185

Nadajniki  
i odbiorniki 
radiowe
od strony 168

Fotokomórki  
i kolumny
od strony 182

Lampy 
ostrzegawcze
od strony 193

Pozostałe 
akcesoria
od strony 194




