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pohony
krídlových 
brán

Stabilná firma s dlhodobou históriou poskytuje dostatočné
záruky a servis. Dnes je Olymps Door najväčšou stredoeurópskou
firmou v oblasti distribúcie sekčných garážových brán.
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Typy pohonov

nevratný pohon, do dĺžky krídla 1,8 m

pop kIT

nevratný pohon, do dĺžky krídla 3 m

Moby kIT

POP KIT

MOBY KIT

nevratný pohon, rýchly, do dĺžky krídla 1,8 m a 3,5 m 

WInGo kIT

WINGO5 KIT

WINGO KIT
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WINGO5 KIT



3

Moby MB4024

MB4005

MB4006

MB4015

MB5024

MB5015

MB5016

MB5615

nevratný, 24 Vdc s magnetickým enkóderom, mechanický 
koncový doraz otvorenej polohy

nevratný, 230 Vac, rýchly, s koncovým spínačom otvárania

nevratný, 230 Vac, rýchly, s koncovým spínačom otvárania a zatvárania

nevratný, 230 Vac, pomalý, s koncovým spínačom otvárania

nevratný, 24 Vdc s magnetickým enkóderom mechanický koncový 
doraz otvorenej polohy

nevratný, 230 Vac, pomalý, s koncovým spínačom otvárania

nevratný, 230 Vac, pomalý s konc. spínačom otvárania a zatvárania

230 Vac, vratný, pomalý s koncovým spínačom otvárania

nevratný pohon, do 

dĺžky krídla 3 m s 

kĺbovým ramenom 

hyppo

HY7024

HY7005

pohon pre krídlové 

brány s krídlom do 

3,5 m, podzemná 

montáž

METroplEX

24 Vdc s magnetickým enkóderom

230 Vac s koncovým spínačom otvárania a zatvárania

ME3024

ME3010     

MECF

MECX

ME3000L                 

ME3000

nevratný pohon, 24 Vdc s magnetickým enkóderom so spojovacou 
pákou a mechanickým dorazom pri zatváraní  

nevratný pohon, 230 Vac, rýchly, prevody mazané mazacím tukom so 
spojovacou pákou a mechanickým dorazom pri zatváraní

nevratný pohon, 230 Vac, pomalý, prevody mazané mazacím tukom so 
spojovacou pákou a mechanickým dorazom pri zatváraní  

nevratný pohon, 230 Vac, v olejovom kúpeli so spojovacou pákou a 
mechanickým dorazom pri zatváraní 

externe skosený základný box z nehrdzavejúcej ocele s mechanickým 
zastavením pri otváraní 

externe skosený základný box s kataforéznou povrchovou úpravou 
s mechanickým zastavením pri otváraní

pohon pre krídlové 

brány s krídlom do 

3m, 5m a 7 m

ToonA

TO4024nevratný pohon, 24 Vdc s magnetickým enkóderom, mechanickým 
zastavením pri otváraní a zatváraní
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TO7024
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nIcEWAy
NiceWay je nový systém rádio-
vého ovládania v plnom rozsahu 
zvládajúci automatizáciu skupín 
NICE,  ako sú markízy, rolovacie 
žalúzie a brány z hociktorého 
bodu vo Vašom dome.   

systém 
rádiového 
ovládania

STONE
pútavý a praktický ovládač v 
nárazuvzdornom obale

ONDO
prenosný a zároveň nástenný ovlá-
dač v lesklom vyhotovení

OPLA
nástenný, len 9 mm hrubý ovlá-
dač je k dispozícii vo štvorcovom 
a obdĺžnikovom vyhotovení

GO
každý modul NiceWay sa dá ochrá-
niť vložením do miniaturného oba-
lu GO

STAvEbnIcA
Systém NiceWay je založený na počte vysie-
lačov, ktoré môžu byť umiestnené v piatich 
rozličných modeloch držiakov pre vytvorenie 
flexibilných riešení. Moduly sú dostupné v 
skupinách od 1 do 80 (240 kanálov), sú ma-
lé a extrémne jednoduché.

FlEXIbIlITA
Vhodnou voľbou z rozličných nástenných a 
prenosných držiakov može byť automatizácia 
v dome či v záhrade, koordinovaná v zhode s 
ovládačmi Nice FloR, VeryVR a Smilo, ktoré 
sú kompatibilné s NiceWay.

vyhoTovEnIE nA MIErU
Pre ochranu elektronických častí pred vlhkom 
a znečistením sú pogumované tlačidlá zabu-
dované do tela kontrolného modulu. NiceWay 
môže byť použitý kdekoľvek, v garáži, v obý-
vačke, v kuchyni alebo v kúpeľni.

proFESIonAlITA
Pre profesionálnejšie a praktickejšie využitie 
môže byť systém programovaný programova-
cími jednotkami Nice.

nIcE dIZAJn
Kvalitný nárazuvzdorný materiál,bezchybné vy-
hotovenie s neodmysliteľným dizajnom, komfort 
a nenáročnosť sú garantované použitím medzi-
národne renomovaného dizajnu Nice.

RIEŠENIA NiceWay
240 kanálový modul s displejom, ktorý kon-
troluje 80 skupín a 70 multiskupín je ideálny 
pre riadenie sofistikovaného systému (markízy, 
rolovacie žalúzie a brány, rovnako aj domové, 
kancelárske či hotelové závlahové a svetelné 
systémy). 1, 3, 6, a 9 kanálové moduly sú ur-
čené na kontrolu jednotlivých automatizácií, 
skupín či multiskupin. Každý z nich je do-
stupný v rôznych prevedeniach špecifických 
pre sady Nice Screen, Nice Gate alebo hyb-
ridy, ktoré sú určené pre individuálne alebo 
skupinové riadenie:
• markíz, rolovacích žalúzií, brán
• vstupných brán, priemyselných a garážo-

vých brán, závor
• svetelných a závlahových sytémov
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WM001c
1 automatický systém

WM003C
3 automatické systémy

WM001G
1 skupina NiceScreen 

WM003C1G
3 automatické  systémy NiceGate  
+ skupina  NiceScreen 

WM002G
2 skupiny NiceScreen 

WM009c
9 automatických systémov

WM003G
3 skupiny NiceScreen 

WM006G
6 skupín NiceScreen

WM004G
4 skupiny NiceScreen + 
aktivácia slnečného senzora

WM240c
240 automatických systémov 
NiceGates 

WM080G
80 automatických systémov 
NiceScreen
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nIcEopErA
Nová sada vysielačov Nice Opera so systémom 
obojsmernej komunikácie. 
Inovatívny systém kódovania s certifikátmi 
umožňuje bezpečné kódovanie.
Kódovanie nových vysielačov cez zariadenie 
O-BOX, bez nutnosti výjazdu k zákazníkovi. 
Možnosť kódovania vysielačov „z jedného na 
druhý“.
Prijímač so zabudovaným vysielačom pre posun 
signálu a zdvojnásobenie dosahu vysielačov.
433.92 MHz plávajúci kód.

Jednoduché použitie.
Dostupné verzie s 1, 2, 4 a 9 kanálmi.
NiceOne je možné montovať na stenu, na prí-
strojovú dosku, na slnečnú clonu, alebo nosiť 
ako kľúčenku.
Kryt z polykarbonátu a gumy pre ultra-kom-
paktný dizajn!

systém 
obojsmernej 
komunikácie

nIcETAGZABUDOVATEĽNÝ 
sysTém DiAĽkOVéhO 

OVláDANiA

Nice Tag systém je určený pre domácu auto-
matizáciu. Jednotlivé prvky systému sú kon-
štruované tak, aby ich bolo možné montovať 
skryto, napríklad do klasických krabíc pod 
omietku pre osadenie vypínačov, do pohonov 
žalúzií a markíz prípadne priamo do osvetľo-
vacích telies. Ideálne pre rekonštrukciu exis-
tujúcich rozvodov.

TTX4 
Vstavaný štvorkanálový vysielač diaľkového 
ovládania kompatibilný s ovládačmi rady FloR, 
Very-VR a NiceWay. Je napájaný priamo zo siete 
230V. Aktivácia sa prevádza pripojenými tla-
čidlami. Dosah vysielača je 35 m v budove.

TT2n
Miniaturizovaná riadiaca jednotka pre jedno-
fázový motor 230V a príkonom max. 450W. 
Umožňuje nastaviť dobu chodu. Je vhodná 
hlavne pre ovládanie žalúzií a markíz.

TT2l
Miniaturizovaný výkonový prijímač diaľkového 
ovládania pre osvetlovacie systémy. Prijímač
je možné aktivovať vysielačom alebo pripoje-
ným tlačidlom.

TT2d

Rovnaký ako TT2L, na výstupe jednotky je 
galvanicky oddelený prepínací kontakt, pri-
jímač je možné použiť pre ovládanie ďalších 
zariadení.

TT1l
Výkonový prijímač diaľkového ovládania, kto-
rý slúži predovšetkým pre spínanie osvetle-
nia, spínanie zavlažovacích zariadení a po-
dobné aplikácie. Je napájaný priamo zo siete 
230V a umožňuje spínať zariadenie s príko-
nom až 500W. Dá sa použiť ako spínač ale-

bo časovač.

TT1n
Riadiaca jednotka pre jednofázový motor 230V 
a príkonom max. 500W. Umožňuje nastaviť
dobu chodu. Je vhodný hlavne pre ovládanie
žalúzií a markíz. 
Všetky prvky Tag systému možno kombinovať 
s existujúcimi prvkami diaľkového ovládania s 
plávajúcim kódom, vysielačmi FloR, VeryVR, 
NiceWay a Planotime a prijímačmi FLOXIR, 
FLOXR, SMXI a SMX2R.
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12 dÔvodov
PREČO

olyMpS
door

1 SKÚSENOSTI - 19 ROKOV NA TRHU
2	 STABILITA	-	NAJVÄČŠÍ	STREDOEURÓPSKY	VÝROBCA
3	 ŠIROKÝ	SORTIMENT	-	VIAC	NEŽ	100	PRODUKTOV
4	 KOMPATIBILITA	OVLÁDANIA	BRÁN	A	VSTUPNÝCH	BRÁN
5	 SIEŤ	AUTORIZOVANÝCH	PREDAJCOV
6	 BEZPLATNÉ	ZAMERANIE	A	INFOLINKA
7	 RÝCHLY	SERVIS
8	 ORIGINÁLNE	NÁHRADNÉ	DIELY
9	 VLASTNÝ	VÝVOJ
10	 REGISTROVANÁ	ZNAČKA
11	 CERTIFIKOVANÁ	KVALITA	A	BEZPEČNOSŤ	TÜV	A	CE
12	 VÝHODNÝ	POMER	CENY	A	KVALITY
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SELE
kľúčový spínač 
pre vonkajšiu 
inštaláciu

WInGo kIT
WINGO5 KIT

Zostava pre krídlové brány do 1,8 m a 3,5 m 
inštalovaná na povrch.
Patentované usporiadanie vnútorných kom-
ponentov: menej pohyblivých častí znamená 
lepšiu spoľahlivosť a tichý chod
Ľahká inštalácia: po namontovaní pohonu sa 
všetky elektrické zapojenia vykonávajú zhora

Zabudovaný kondenzátor
Ľahko odblokovateľný Nice kľúčom alebo štan-
dardným zámkom (voliteľný)
Predmontované koncové dorazy PLA13 otvo-
renia

ZoSTAvA prE dvoJkrídlové 
bRáNy s dĺžKOu KRídlA 

dO 1,8 M A hMOTNOsťOu 
do 200 kG

A60 (WINGO5KIT)
riadiaca jednotka 
so zabudovaným 
prijímačom SMXI

TS
výstražná tabuľka

A400 (WINGOKIT)
riadiaca jednotka so 
zabudovaným 
prijímačom SMX

FE
pár fotobuniek pre 
vonkajšiu 
inštaláciu

ZoSTAvA prE dvoJkrídlové 
bRáNy s dĺžKOu KRídlA dO 

3,5 M A hMOTNOsťOu dO 500 KG

Zostava obsahuje: A400
pre 2 motory, mikroprocesorové obvody, so sys-
témom rozpoznávania prekážok, krytie IP55. Len 
pre Wingo. 

Zostava obsahuje: A60
pre 2 motory, mikroprocesorové obvody,
krytie IP55. 

WINGO

maják

kódovacia kláves-
nica alebo kľúčový 

spínač riadiaca 
jednotka

fotobunky 
inštalované na 

stĺpiky
(set neobsahuje)

fotobunky

vysielač
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FLO2R-S
dvojkánalový 
vysielač,
433,92 MHz

LUCY
výstražný 
maják

WINGO5

riadiaca
 jednotka

Technické údaje WG4000 WG5000

Napätie                           (Vac 50 Hz) 230 230

Prúdový odber                      (line) (A) 0,5 0,5

Príkon                                        (W) 120 120

Zabudovaný kondenzátor               (µF) 5 5

Ochranný stupeň                          (IP) 44 44

Rýchlosť                                   (m/s) 0,016 0,013

Posun                                      (mm) 325 470

Maximálna záťaž                           (N) 1500 1700

Teplotné podmienky          (°C min/max) -20 ÷ +50 -20 ÷ +50

Teplotné odpojenie                       (°C) 140 140

Výkonný cyklus                            (%) 30 30

Hmotnosť                                   (kg) 16,7 17,5
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A60
riadiaca jednotka so 
zabudovaným prijímačom 
SMXI

MOF
pár fotobuniek pre
vonkajšiu inštaláciu

TS
vývesná tabuľa

Zostava obsahuje: MB4005
2 elektromechanické pohony, 
riadiacu jednotku, fotobunky, 
maják, vysielač, kľúčový spínač

Zostava pre krídlové brány do 3 m montova-
ná na povrch.
Hliníkový monoblok
Patentované usporiadanie vnútorných kom-
ponentov znamená menej vnútorných kom-
ponentov
Rýchlo pripojiteľný konektor

Zabudovaný kondenzátor
Pohyblivé časti sú vyrobené z bronzovej zlia-
tiny a kovu
Spomalenie počas otvárania a zatvárania
Farbený, hliníkový, kľúčom odblokovateľný sys-
tém, ergonomický a ľahko ovládateľný
Ľahké nastavenie koncových spínačov

FLO2R-S
dvojkánalový 
vysielač,
433,92 MHz

Moby kIT

ZoSTAvA prE dvoJkrídlové 
bRáNy s dĺžKOu KRídlA 
dO 3 M A hMOTNOsťOu 
dO 800 KG

MOSE
kľúčový spínač 
pre vonkajšiu 
inštaláciu

MOBY

maják

kódovacia 
klávesnica
alebo kľúčový 
spínač 

fotobunky 
inštalované na 
stĺpiky
(set neobsahuje)

fotobunky

vysielač

riadiaca 
jednotka

LUCY
výstražný maják 
anténa ABFKIT
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Technické údaje MB4005

Napätie                             (Vac 50 Hz) 230

Prúdový odber                         (line) (A) 1,1

Príkon                                          (W) 230

Zabudovaný kondenzátor                  (µF) 7

Ochranný stupeň                            (IP) 44

Rýchlosť                                     (m/s) 0,016

Posun                                        (mm) 310

Maximálna záťaž                             (N) 2000

Teplotné podmienky            (°C min/max) -20 ÷ +50

Teplotné odpojenie                         (°C) 140

Výkonný cyklus                               (%) 30

Hmotnosť                                      (kg) 20,5



MOF
pár fotobuniek pre 
vonkajšiu inštaláciu

Zostava pre krídlové brány do 1,8 m, monto-
vaná na hrubé, úzke stĺpy.
Dokonalá elektronika:  
Spomalenie, systém s protinárazovou bezpeč-
nostnou funkciou, možnosť spojenia s 8K2-cit-
livou hranou s odporom 
Ľahká obsluha: odblokovateľný osobitným kľú-
čom
Pevné, hliníkové rameno
Vždy pripravený k použitiu: pracuje aj počas vý-
padku el. energie s použitím (PS 124) batérií, 

ktoré sú umiestnené v motore
Exkluzívne funkcie: foto-test, personálny vchod, 
programovateľný vstup s rôznymi funkciami 
otvárania a zatvárania, foto2, otvorenie pre 
osoby a čiastočné otvorenie
Extra malá nárazuvzdorná hliníková konštruk-
cia
Pohon je použiteľný i v prípadoch, keď je os 
brány zapustená až 25 cm od  hrany stĺpika.

MOSE
kľúčový spínač pre 
vonkajšiu inštaláciu

LUCY
výstražný maják 
anténa ABFKIT

Zostava obsahuje: 
PP7024+PP7224
2 elektromechanické pohony 
montované na povrch 
PP7024 (so zabudovanou 
riadiacou jednotkou)
PP7224 (bez riadiacej jednotky)
prijímač SMXI, fotobunky, maják, 
kľúčový spínač, vysielač.

POP

kódovacia 
klávesnica

alebo kľúčový 
spínač 

fotobunky 
inštalované na 

stĺpiky
(set neobsahuje)

fotobunky
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Technické údaje PP7024 PP7224

Napätie                             (Vac 50 Hz) 230 -

                                                (Vdc) - 24

Prúdový odber                         (line) (A) ~1 3

Príkon                                          (W) 75 75

Ochranný stupeň                            (IP) 44 44

Rýchlosť                                     (m/s) 1,26-1,68 1,26-1,68

Krútiaci moment                           (Nm) 180 180

Doba otvárania                                (s) 10 10

Teplotné podmienky            (°C min/max) -20÷+50 -20÷+50

Izolačná trieda               1 B*

Pracovný cyklus                              (%) 30 30

Rozmery                                     (mm) 167x310x254

Hmotnosť                                      (kg) 21,6 21,6

pop kIT

ZoSTAvA prE dvoJkrídlové 
bRáNy s dĺžKOu KRídlA 

dO 1,8 M A hMOTNOsťOu 
do 200 kG

FLO2R-S
dvojkánalový 
vysielač,
433,92 MHz

maják

vysielač



Elektromechanický pohon tiež v prevedení 24 
Vdc s magnetickým enkóderom.
Spoľahlivosť a tichý chod:
Minimálny počet komponentov a patentované 
usporiadanie interných komponentov.
Jednoduchá inštalácia a servis:
Vodeodolný, rýchlo pripojiteľný konektor a 
zabudovaný kondenzátor.
Rýchle, jednoduché nastavenie koncového  
spínača.
Bronzový prevod zabezpečuje bezpečné 
uzatváranie.
Riadiace jednotky: MindyA3, A3F, A6, A6F, 
A60, A700F, pre MB4024: MindyA824.

Verzia 24 Vdc  s magnetickým enkóderom, 
dokonalý pre intenzívne používanie.
Jednoduché programovanie stlačením jedné-
ho tlačítka.
Spojka s protinárazovou bezpečnostnou  
funkciou.
Automatická pamäť koncových spínačov otvára-
nia a zatvárania so self-learning funkciou.
Nastavenie zastavovacieho programu, čias-
točného otvorenia, spomalenia počas otvára-
nia a zatvárania.
Systém pracuje počas výpadku el. prúdu po-
mocou dobíjateľných batérií.

MOBY4000

Kód Popis

MB4024 nevratný pohon, 24 Vdc s magnetickým enkóderom mechanický stop v otváraní 

MB4005 nevratný pohon, 230 Vac, rýchly, s koncovým spínačom otvárania

MB4006 nevratný pohon, 230 Vac, rýchly, s koncovým spínačom otvárania a zatvárania

MB4015 nevratný pohon, 230 Vac, pomalý, s koncovým spínačom otvárania
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Moby 4000

pohon prE krídlové brány
s dĺžKOu KRídlA dO 3 M

Technické údaje MB4024 MB4005 MB4006 MB4015

Napätie                             (Vac 50 Hz) - 230 230 230

                                                (Vdc) 24 - - -

Prúdový odber                         (line) (A) 5 1,1 1,1 1,1

Príkon                                          (W) 120 230 230 230

Zabudovaný kondenzátor                  (µF) - 7 7 7

Ochranný stupeň                            (IP) 44 44 44 44

Rýchlosť                                     (m/s) 0,016 0,016 0,016 0,013

Posun                                        (mm) 310 310 270 310

Maximálna záťaž                             (N) 2000 2000 2000 2000

Teplotné podmienky            (°C min/max) -20÷+50 -20÷+50 -20÷+50 -20÷+50

Teplotné odpojenie                         (°C) - 140 140 140

Pracovný cyklus                              (%) 80 30 30 30

Rozmer                                      (mm) 803X110X110

Hmotnosť                                      (kg) 6 6 6 6

Hliníkové NICE odblokovanie 
jednoducho ovládateľné, výkonné, 
masívne.
Hliníková konštrukcia s polyesterovým 
náterom.
Exkluzívne, patentované usporiadanie 
interných komponentov.

maják

kódovacia 
klávesnica
alebo kľúčový 
spínač 

fotobunky 
inštalované 
na stĺpiky

fotobunky

vysielač

riadiaca 
jednotka



Elektromechanický pohon tiež v prevedení 24 
Vdc s magnetickým enkóderom.
Spoľahlivosť a tichý chod:
minimálny počet komponentov a patentované 
usporiadanie interných komponentov.
Jednoduchá inštalácia a servis:
vodeodolný, rýchlo pripojiteľný konektor a 
zabudovaný kondenzátor.
Rýchle, jednoduché nastavenie koncového  
spínača.
Bronzový prevod zabezpečuje bezpečné 
uzatváranie.
Riadiace jednotky: MindyA3, A3F, A6, A6F, 
A60, A700F, pre MB4024: MindyA824.

Verzia 24 Vdc  s magnetickým enkóderom, 
dokonalý pre intenzívne používanie.

Jednoduché programovanie•  stlačením jed-
ného tlačítka.
Spojka s protinárazovou bezpečnostnou  • 
funkciou.
Automatická pamäť•  koncových spínačov otvá-
rania a zatvárania so self-learning funkciou.
Nastavenie zastavovacieho programu• , čias-
točného otvorenia, spomalenia počas otvá-
rania a zatvárania.
Systém pracuje počas výpadku el. prúdu•  po-
mocou dobíjateľných batérií.

MOBY5000

maják

kódovacia 
klávesnica

alebo kľúčový 
spínač 

riadiaca 
jednotka

fotobunky 
inštalované 

na stĺpiky

fotobunky

vysielač

Kód Popis

MB5024 nevratný pohon, 24 Vdc s magnetickým enkóderom mechanický stop v otváraní 

MB5015 nevratný pohon, 230 Vac, pomalý s koncovým spínačom otvárania

MB5016 nevratný pohon, 230 Vac, pomalý s koncovým spínačom otvárania a zatvárania

MB5615 vratný pohon, 230 Vac, pomalý s koncovým spínačom otvárania

Hliníkové NICE odblokovanie 
jednoducho ovládateľné, výkonné, 
masívne.
Hliníková konštrukcia s polyesterovým 
náterom.
Exkluzívne, patentované usporiadanie 
interných komponentov.

Technické údaje MB5024 MB5015 MB5016 MB5615

Napätie                              (Vac 50Hz) - 230 230 230

(Vdc) 24 - - -

Prúdový odber                         (line) (A) 5 1,1 1,1 1,3

Príkon                                          (W) 120 230 230 300

Zabudovaný kondenzátor                  (µF) - 7 7 7

Ochranný stupeň                            (IP) 44 44 44 44

Rýchlosť                                     (m/s) 0,016 0,013 0,013 0,016

Posun                                        (mm) 470 470 430 470

Maximálna záťaž                             (N) 2000 2000 2000 2000

Teplotné podmienky            (°C min/max) -20 ÷ +50 -20 ÷ +50 -20 ÷ +50 -20 ÷ +50

Teplotné odpojenie                         (°C) - 140 140 140

Pracovný cyklus                              (%) 80 30 30 30

Rozmer                                      (mm) 953x110x110

Hmotnosť                                      (kg) 7 7 7 7

MOby 5000

pohon prE  krídlové brány  
s dĺžKOu KRídlA dO 5 M

12



Nový model tretej generácie:
prvý pre krídla do 7 m, ideálny pre
priemyselné využitie.
Kvalita a trvanlivosť vďaka krytu, vyrobeného z 
dvoch pevných hliníkových dielov s finálnym 
polyesterovým náterom; odolným voči atmo-
sferickým vplyvom.
Vnútorné pohyblivé časti kompletne z ocele, 
ľahkých zliatin a technopolyméru.
Extrémne jednoduchá inštalácia a údržba.
spoľahlivý a tichý: patentované umiestnenie 
vnútorných častí.
bronzový prevod zabezpečuje bezpečné uza-
tváranie.
Veľkoryso triedený a praktický pripájací 
priestor:
rýchly a jednoduchý prístup zhora k vnútorným 

častiam umiestneným vo vrchnej časti mo-
tora.
Riadiace jednotky: Mindy A824T pre 
TO7024.
24 Vdc verzia s magnetickým enkóderom, do-
konalý pre intenzívne používanie.
Jednoduché programovanie stlačením jedné-
ho tlačidla.
Spojka s protinárazovou bezpečnostnou funk-
ciou.
Automatická pamäť koncových spínačov otvára-
nia a zatvárania so self-learning funkciou.
Nastavenie zastavovacieho programu, čiastoč-
ného otvorenia, spomalenia počas otvárania a 
zatvárania.
Systém pracuje počas výpadku el. prúdu po-
mocou dobíjateľných batérií.

kódovacia 
klávesnica 
alebo kľúčový 
spínač

riadiaca 
jednotka

fotobunky 
inštalované 
na stĺpiky

Kód Popis

To4024 nevratný pohon, 24 Vdc s magnetickým enkóderom, mechanickým zastavením pri 
otváraní a zatváraní

TO5024 nevratný pohon, 24 Vdc s magnetickým enkóderom, mechanickým zastavením pri 
otváraní a zatváraní

TO7024 nevratný pohon, 24 Vdc s magnetickým enkóderom, mechanickým zastavením pri 
otváraní a zatváraní

Technické údaje TO4024 TO5024 TO7024

Napätie                                         (V) - 24 = -

Maximálny prúd                              (A) 5 5 5

Menovitý prúd                                 (A) 2 2 2,5

Maximálny príkon                            (W) 120 120 120

Menovitý príkon                              (W) 60 60 60

Ochranný stupeň                            (IP) - 44 -

Posun                                        (mm) 385 540 584

Rýchlosť bez záťaže                       (m/s) 0,016 0,016 0,013

Rýchlosť so záťažou                       (m/s) 0,012 0,012 0,011

Maximálna posuvná sila                    (N) 1800 1800 2700

Menovitá posuvná sila                      (N) 600 600 1400

Pracovná teplota                            (°C) - -20÷ +50 -20÷ +50

Cyklov/h pri menovitom točivom momente 30 24 30

Izolačná trieda A A F

Rozmery                                     (mm) 820x115x105 965x115x105 1200x128x150

Hmotnosť                                      (kg) 6 7 15

TOONA 7

prE krídlové brány S 
KRídlOM dO 3,5 Až 7 M

13

Deblokátor z liateho hliníka, praktický 
a odolný.
Ľahký prístup k vnútorným častiam vo 
vrchnej časti motora.
Exkluzívne patentované rozmiestnenie 
vnútorných častí.
Pevnejší kryt, vyrobený z dvoch 
odolných obalov.

Toona7

maják

fotobunky

vysielač
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kód Popis

ME3024
nevratný pohon, 24 Vdc s magnetickým enkóderom so spojovacou pákou 
a mechanickým dorazom pri zatváraní

ME3000
nevratný pohon, 230 Vac, rýchly, prevody mazané mazacím tukom so spojovacou 
pákou a mechanickým dorazom pri zatváraní

ME3000l                 
nevratný pohon, 230 Vac, pomalý, prevody mazané mazacím tukom so spojovacou 
pákou a mechanickým dorazom pri zatváraní     

ME3010           
nevratný pohon, 230 Vac, v olejovom kúpeli so spojovacou pákou a mechanickým 
dorazom pri zatváraní   

MEcX
externe skosený základný box z nehrdzavejúcej ocele s mechanickým zastavením 
pri otváraní

MEcF
externe skosený základný box s kataforéznou povrchovou úpravou s mechanickým 
zastavením pri otváraní

Úplne kompatibilné s predchádzajúcou Metro 
zostavou.
Nevratný elektromechanický pohon aj v 24 V 
verzii s magnetickým enkóderom.
Ešte širší rozsah: 4 verzie Metroplex  
prevodových motorov a 2 úplne nové modely 
externe skosených Metro Box základných 
boxov. 
Spoľahlivé a odolné:
motory vyrobené zo solídnych komponentov 
kovovej a bronzovej zliatiny.
Nové IP67 vodotesné tlakové liatie hliníka.
Ľahké používanie: kľúčom ovládané 
odblokovanie z oboch strán ľahko obsluhovateľné 
jednou rukou. Nový systém mechanického 

zastavenia pri zatváraní. Štandardné otvorenie 
max. 110°, optimálne otvorenie 360°.
24 V verzia s magnetickým enkóderom, vhodná 
pre intenzívne používanie.
Jednoduché programovanie stlačením jedné-
ho tlačítka.
Spojka s protinárazovou bezpečnostnou funk-
ciou.
Automatická pamäť koncových spínačov otvára-
nia a zatvárania so self-learning funkciou.
Nastavenie zastavovacieho programu, čias-
točné otvorenie, spomalenie počas otvárania 
a zatvárania.
Systém pracuje počas výpadku el. prúdu po-
mocou dobíjateľných batérií.

maják

fotobunky

kódovacia 
klávesnica alebo 

kľúčový spínač

riadiaca 
jednotka

fotobunky 
inštalované 

na stĺpiky
vysielač

METroplEX

Technické údaje ME3024  ME3000 ME3000L ME3010

Napätie                             (Vac 50 Hz) - 230 230 230

                                                (Vdc) 24 - - -

Prúdový odber                         (line) (A) 5 1,2 1,3 1,2

Príkon                                          (W) 120 250 300 250

Zabudovaný kondenzátor                  (µF) - 10 10 12

Ochranný stupeň                            (IP) 67 67 67 67

Krútiaci moment                           (Nm) 250 300 250 300

Rýchlosť                                    (m/s) 1,4 1,14 0,8 1,14

Teplotné podmienky            (°C min/max) -20 ÷ +50 -20 ÷ +50 -20 ÷ +50 -20 ÷ +50

Teplotné odpojenie                         (°C) - 140 140 140

Pracovný cyklus                              (%) 80 30 30 40

Rozmery                                     (mm) 390x194,5x322

Hmotnosť                                      (kg) 11 11 11 11,5

METroplEX

pohon prE krídlové brány 
s KRídlOM dO 3,5 M,
POdzEMNá MONTáž

Mechanické zastavenie pri otváraní 
a zatváraní
Metro Box:
Úplne nové modely externe skosených 
základných boxov zaisťujú optimálnu 
odolnosť voči korózii.
Vodotesné, s IP67 ochrannou 
charakteristikou
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Pre krídlové brány do 3m s veľkými stĺpmi.
Elektromechanický pohon montovaný na povrch 
stĺpika. Dodávaný aj vo verzii 24 Vdc s magne-
tickým enkóderom a pohyblivým ramenom.
Jednoduchý model pre pravé a ľavé krídla. Dve 
nevratné verzie s 230 Vac (HY7005) a 24 Vdc 
/HY7024) s magnetickým enkóderom. Menej 
pripojení znamená rýchlejšiu inštaláciu. Za-
budovaný koncový spínač otvárania a zatvára-
nia  (HY7005). 
Ľahko inštalovateľné: nič sa nezvára na bránu.
Dlhá životnosť: trvácna kovová mechanika.
Kompaktnosť: nárazuvzdorný, výkonný, bez 
ostrých hrán.
Odporúčané riadiace jednotky: Mindy A3, A3F, 

A6, A6F, A60, A700F, pre HY7024 
Mindy A824 
Prevedenie 24 Vdc s magnetickým enkóderom, 
vhodný pre intenzívne používanie.
Jednoduché programovanie stlačením jedné-
ho tlačítka.
Spojka s protinárazovou bezpečnostnou funk-
ciou.
Automatická pamäť koncových spínačov otvára-
nia a zatvárania so self-learning funkciou. 
Nastavenie zastavovacieho programu, čias-
točné otvorenie, spomalenie počas otvárania 
a zatvárania.
Systém pracuje počas výpadku el. prúdu po-
mocou dobíjateľných batérií.  

HYPPO7000

maják

kódovacia 
klávesnica
alebo kľúčový 
spínač 

riadiaca 
jednotka

fotobunky 
inštalované 
na stĺpiky

fotobunky

vysielač

Kód Popis

HY7024 nevratný pohon, 24 Vdc s magnetickým enkóderom, kĺbové rameno so zdrsneným 
povrchom, galvanizovaný a natieraný

HY7005 nevratný pohon, 230 Vac s pevným kĺbovým ramenom so zdrsneným povrchom, 
galvanizovaný a natieraný, s koncovým spínačom otv. a zatv.

hyPPO 7000

pohon prE krídlové 
bRáNy s dĺžKOu KRídlA 
dO 3 M A hMOTNOsťOu 
Od 400 KG dO 800 KG

Technické údaje HY7024 HY7005

Napätie                              (Vac 50Hz) - 230

(Vdc) 24 -

Prúdový odber                         (line) (A) 5 1,2

Príkon                                          (W) 120 250

Zabudovaný kondenzátor                  (µF) - 10

Ochranný stupeň                            (IP) 44 44

Krútiaci moment                           (Nm) 250 400

Rýchlosť otáčania                    (ot./min.) 2 1,7

Doba otvárania                                (s) 10 12

Teplotné podmienky            (°C min/max) -20 ÷ +50 -20 ÷ +50

Teplotné odpojenie                         (0C) - 140

Pracovný cyklus                              (%) 80 30

Rozmer                                      (mm) 350x242x165

Hmotnosť                                      (kg) 13 13

Lisovaný, hliníkový, kľúčom odblokova-
teľný systém, ochranný kľúč. Určený k  
vonkajšiemu použitiu.
Masívne rameno, galvanizované a na-
treté, posilnené v miestach väčšieho 
mechanického namáhania.
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WInGo kIT

WINGO5 KIT

nastaviteľný zadný držiak plA14

nastaviteľný predný držiak PlA15

mechanický doraz pre otvorenú 
a zatvorenú polohu

PlA13

zámok s dvoma kovovými kľúčmi kompatibilný-
mi so SELE

cM-b

Moby kIT
zadný držiak; dĺžka 250mm plA6

nastaviteľný zadný držiak plA14

nastaviteľný predný držiak PlA15

vertikálny elektrický zámok (pre brány dlhšie 
než 3m) plA10

horizontálny elektrický zámok (pre brány dlhšie 
než 3m) plA11

mechanický doraz pre otvorenú a zatvorenú 
polohu PlA13

doplnky

pop kIT
kľúčový spínač s odblokovacím zariadením kIo

6m lanko pre KIO kA1

24V batéria so vstavanou nabíjačkou pS124

vertikálny elektrický zámok plA10

horizontálny elektrický zámok plA11

riadiaca jednotka pre PP7024 poA1

Moby 4000
zadný držiak; dĺžka 250mm plA6

nastaviteľný predný držiak plA14

mechanický doraz pre otvorenú a zatvorenú 
polohu

PlA15

zámok s dvoma kovovými kľúčmi kompatibilný-
mi so SELE

plA10

horizontálny elektrický zámok (pre brány dlhšie 
než 3m)

plA11

mechanický doraz pre otvorenú a zatvorenú 
polohu

PlA13
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doplnky

METroplEX príslušenstvo pre otváranie do 360° pre krídlo 
do dĺžky max. 2,5m

MEA1

vertikálny elektrický zámok (pre brány dlhšie 
než 3m) plA10

horizontálny elektrický zámok (pre brány dlhšie 
než 3m) plA11

odblokovací systém s kľúčom MEA2

odblokovací systém s pákou pre použitie na 
pieskovom alebo hlinenom povrchu MEA3

MOby 5000
zadný držiak; dĺžka 250mm plA6

predný držiak k priskrutkovaniu PlA8

nastaviteľný predný držiak plA10

vertikálny elektrický zámok (pre brány dlhšie 
než 3m) plA10

horizontálny elektrický zámok (pre brány dlhšie 
než 3m) plA11

mechanický doraz pre otvorenú a zatvorenú 
polohu PlA13

ToonA vertikálny elektrický zámok (pre brány dlhšie 
než 3m)

plA10

horizontálny elektrický zámok (pre brány dlhšie 
než 3m) plA11

hyPPO 7000
predĺžené rameno hyA12

vertikálny elektrický zámok (pre brány dlhšie 
než 3m) plA10

horizontálny elektrický zámok (pre brány dlhšie 
než 3m) plA11

kľúčový spínač s odblokovacím zariadením kIo

6m lanko pre KIO kA1
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VysIElAČE

433.92 Mhz

dosah 150 - 200 m

plávajúci kód

4.5 milión biliónov

kombinácií

FlOR a Very VR,

Planotime, NiceWay

1 kanálový Flo1r-S

2 kanálový

štandardný Flo2r-S

mini vr

4 kanálový Flo4r-S

verzia s rozpoznávacím a 
sekvenčným kódom pre 
hromadný zápis

1 kanálový Flo1r-Sc

2 kanálový Flo2r-Sc

4 kanálový Flo4r-Sc

verzia so sekvenčným kó-
dom pre hromadný zápis a 
integrovaným transpondé-
rovým obvodom 

2 kanálový Flo2r-M

4 kanálový
Flo4r-M

týždenný časovač

6 automatic-
kých skupín
100 možností/
týždeň

plAnoTIME

1-240
kanálový

NiceWay

433.92 Mhz; dosah 

150 - 200 m

72 bitové kódovanie

onE

1 kanálový on1

2 kanálový on2

4 kanálový on4

9 kanálový on9

433.92 Mhz; dosah 

150 - 200 m plávajú-

ci kód; 18 milión 

biliónov kombinácií

SMIlo

2 kanálový SM2

4 kanálový SM4
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433.92 Mhz

plávajúci kód

pre série vysielačov

Flor, Very VR 

a Planotime

univerzálny kryt
63-kódová pamäťová karta

1-kanálový
FloX1r

2-kanálový FloX2r

kryt IP53, 63-kódová pa-
mäťová karta, miesto pre 
anténu ABFKIT

2-kanálový FloXb2r

zásuvný, pre riadiacu jed-
notku NICE, 63-kódová 
pamäťová karta

1-kanálový FloXIr

2-kanálový FloXI2r

SM zásuvka pre riadiace 
jednotky NICE, pamäťová 
karta pre 256 kódov

do 4 kanálov SMXI

modulárny prijímač do 4 
kanálov, pamäťová karta 
pre 256 kódov

24 V FloXMr

230 V FloM220r

predbežne zapojená pamäť 
obsahujúca 256 kódov

2-kanálový SMX2r

433,92 Mhz 

plávajúcií kód pre 

série vysielačov 

onE

zásuvný,
pamäť na 1024 vysielačov

oXI

zásuvný, 
s funkciou vysielania

oXIT

externý oX2

externý,
s funkciou vysielania

oX2T

433.92 Mhz s pamä-

ťou obsahujúcou 

256 kódov pre sMIlO

s káblom, 2-kanálový SMX2

do 4 kanálov s 
konektorom SM

SMXIS

PRIJíMAČE
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klávESnIcE
kódovacie klávesnice 12 

tlačítok na vonkajšiu 

inštaláciu

MoT

rádiové, s plávajúcim kódom pre FLOR MoTXr

ČíTAČ MAGNETICKÝCh 
kArIET
dekóder na MOT a MOM s 

bM 1000; 255 kombinácií, 

magnetická karta

MoM

MorX

MocArd

doplnky

kľúčový spínač

so štandardným cylindrom

vonkajšia 
inštalácia

MoSE

zapustený MoSI

s európskym cylindrom

vonkajšia 
inštalácia

MoSEU

zapustený MoSIU

kľúčový spínač s kľúčom sEl

vonkajšia 
inštalácia

SElE

zapustený SElI

KĽÚČOVÉ sPíNAČE
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doplnky

synchronizované 

fotobunky pre 

vonkajšiu inštaláciu

MoF

smerovateľné MoFo

s technológiou 
BlueBus

MoFb

smerovateľné MoFob

synchronizované

fotobunky bF/FE

pre vonkajšie použitie

IP53 84x54x27 mm bF

77x64x32 mm

FE

odolný 
kryt

FEp

zapustené 
(otvor 60 mm)

77x64x80 mm FI

synchronizované

fotobunky pre 

vonkajšiu inštaláciu 

F210/FT210

nastaviteľné 

46x128x45 mm F210

s technológiou BlueBus F210b

s bezdrôtovým vysielačom FT210

s technológiou BlueBus 
s bezdrôtovým vysielačom

FT210b

adaptér na prepojenie 

bluebus MOFb a 

MOFOb s riadiacou 

jednotkou bez 

technológie bluebus

Ib

FoTobUnky
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MIndy A

pre krídlové brány
jeden 230 Vac pohon bez au-
tomatického zatvárania, kryt 
NICE, bez elektrospojky

A0

pre 1-krídlové brány, jeden 
230 Vac pohon bez automa-
tického zatvárania, zabudo-
vaný prijímač, kryt NICE

Ao1

riadiaca elektronika pre 2 
pohony, IP 55

A3 

riadiaca elektronika pre 2 
pohony,IP 55, 
s elektrickou spojkou

A3F

riadiaca elektronika pre 2 
pohony s elektromagnetic-
kým kódovačom, fototest

A400

pre posuvné a krídlové brá-
ny, jeden 230 Vac pohon s 
automatickým zatváraním, 
možnosť rozšírenia o  elek-
tronickú spojku (AR), kryt 
NICE

A1

pre krídlové brány, dva po-
hony riadená mikroproceso-
rom, kryt IP55

elektronická spojka
fixná svorkovnica

A6

elektrická spojka
vyberateľná svorkovnica

A6F

elektrická spojka
spomalenie

A60

elektrická spojka
vyberateľná svorkovnica
možnosť zasunúť kartu PIU

A700F

pre krídlové brány, dva po-
hony 24 Vdc s enkóderom 
MOBY, METRO, HYPPO, 
riadená mikroprocesorom, 
kryt IP55

A824

doplnky

FoTobUnky



23

lUcy

napájanie 230 Vac 40 W lUcy

napájanie 24 Vac/Vdc 25 W lUcy24

napájanie 12 Vac/Vdc 21 W so zabudovanou anténou 
433.92 MHz

lUcyb

SToJAny nA 
FoTobUnky
hliníkový stĺpik s 

ochranným krytom

1 spínač, výška 1100 mm MocS

2 fotobunky, výška 1000 mm MocF2

1 fotobunka, výška 500 mm MocF

lisovaný hliníkový 

stĺpik s povrchovou 

úpravou (farbený)

pre FE, FEP a SELE,výška 1000 mm coS

pre FE a FEP, výška 500 mm coF

pre BF, výška 500 mm cob

MoonlIGhT

napájanie 230 Vac Ml

napájanie 24 Vac/Vdc Ml24

napájanie 12 Vac/Vdc Mlb

napájanie 12 Vac/Vdc MlbT

napájanie 230 Vac Mll

doplnky
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KONTAKT:
OLYMPS DOOR spol. s r. o.,

      Á. Jedlika 4544, 945 01 Komárno
tel.: 035/ 7731 094, 7731 095, fax.: 035/ 7731 770

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

www.olymps - door.sk

oSTATné
prodUkTy

„SlEdUJEME ZA váS novInky v dIZAJnE,
 dohlIAdAME nA kvAlITU, dodávAME nA MIErU”

nEprEhlIAdnITE
NAŠE ĎAlŠIE PROsPEKTy

rychlonAvíJAcIE
brány

pErSonálnE
dvErE
ApArT

GArážOVÉ
brány
SIdE

ZávoryTESnIAcE
rUkávy

vyrovnávAcIE
MoSTíky

pohony
poSUvných
brán

GArážOVÉ
brány

prIEMySElné
brány

pohony
poSUvných
brán

Závory


