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pohony
posuvných
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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zostava pre posuvné brány do 200 kg

road kit

typy pohonov

zostava s bluebus technológiou

pre posuvné brány do 350 kg

robus kit 

RB KIT

zostava pre posuvné brány do 600 kg

robus600 kit

RB600 KIT

zostava pre posuvné brány do 600 kg

robo kit

ROBO KIT
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ROAD KIT
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nevratný pohon so zabudovanou riadiacou

jednotkou a s bluebus technológiou

robus

pre posuvné brány do 
600 kg

pre posuvné brány do 
1 000 kg

RB600

RB1000

nevratný pohon s

mechanickou spojkou

thor

TH1551

TH1561

pre posuvné 
brány do 1 500 kg

230 Vac so zabudovanou 
riadiacou jednotkou

400 Vac bez riadiacej 
jednotky

nevratný pohon s riadiacou jednotkou

a bluebus technológiou

run

pre posuvné brány do 
1800 kg

pre posuvné brány do 
2500 kg

RUN 1800

RUN 2500

nevratný pohon so zabudovanou

riadiacou jednotkou

tub

pre posuvné brány do 
3 500 kg

TUB3500

nevratný pohon so

zabudovanou riadiacou jednotkou 

robo

RO1000pre posuvné brány do 600 kg, 230 Vac, 
elektronická spojka

pre posuvné brány do 400 kg, 24 Vdc,
s magnetickým enkodérom

RO1124

nevratný pohon so zabudovanou riadiacou

jednotkou s elektromechanickými koncovými spínačmi

road

pre posuvné brány
do 200 kg a 5 m

ROAD200
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230 Vac so zabudovanou 
riadiacou jednotkou

400 Vac bez riadiacej 
jednotky

pre posuvné 
brány do 2 200 kg

TH2251

TH2261
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nevratný pohon s

mechanickou spojkou

thor-Q
strana 16
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nicEWay
NiceWay je nový systém rádi-
ového ovládania v plnom roz-
sahu 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
ovládač v lesklom vyhotovení

OPLA
nástenný, len 9 mm hrubý
ovládač je k dispozícii vo
štvorcovom a obdĺžnikovom
vyhotovení

GO
Každý modul NiceWay sa
dá ochrániť vložením do
miniaturného obalu 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 pre-
nosných 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 obývač-
ke, 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 multiskupín. 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 garážových 

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 automatic-
kých systémov Ni-
ceGates 

WM080G
80 automatických systémov
NiceScreen
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bLuEbus
Firma Nice prichádza na trh s revolučnou 
technológiou Blue Bus, ktorá nahrádza do-
terajších 64 rôznych schém elektrického 
zapojenia doplnkov k riadiacim systémom 
automatických pohonov brán.
Spôsob pripojenia BlueBus je progresív-
na technológia, ktorá robí elektrické zapá-
janie automatických bránových systémov 
revolučnejším, radikálne znižuje prácnosť 
a skracuje pracovný čas pri pripájaní dopln-
kov k základnej riadiacej jednotke. Vytvá-
ra tak z produktov NICE maximálne kom-
paktné celky.
Vďaka tomuto vývojovému trendu budú viac-
menej všetky automatické systémy vyža-
dovať nový spôsob pripojenia. Doterajších 
šesťdesiatštyri rôznych druhov schém pri-
pojenia bude nahradených jednoduchým 
pripojením každého druhu doplnkového 
zariadenia iba káblom s dvomi žilami a tie 

budú slúžiť jednak na jeho napájanie ako aj 
na tok potrebných informácií späť do riadia-
cej jednotky. Montáž bude možné vykonať 
v priebehu okamihu a stane sa tak maxi-
málne progresívnou, nakoľko vždy a vša-
de bude spočívať v zapojení iba dvoch žíl. 
Systém dokonca nevyžaduje ani dodržanie 
ich polarity, čím je úplne eliminované rizi-
ko nesprávneho pripojenia.
Pohon pre posuvné brány ROBUS a foto-
bunky MOFB zo série BlueBus sú prvými 
z produktov novej generácie vyvinutých fir-
mou NICE, ktorá týmto potvrdzuje svoje 
popredné postavenie na poli inovácií a di-
zajnu automatických otváracích a riadia-
cich systémov.

nová 
technolÓgiA

MOFB
1 pár vonkajších fotobuniek

MOSIU
klúčový spínač
pre vonkajšiu
inštaláciu

LUCYB
výstražný maják 
s integrovanou
anténou

MOTXR, MOTXS
kódovacia
klávesnica

MOCARD
magnetická karta

MOCF2, MOCF
hliníkové stojany pre
fotobunky

ROBUS
pohon pre posuvné
brány
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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 s polykarbonátu a gumy pre ultra-kom-
paktný dizajn! 

systém 
obojsmernej 
komunikácie

nicEtaGVstaVaný systém 
diaľkového 
ovládania

Nice Tag systém je určený pre domácu automa-
tizáciu. Jednotlivé prvky systému sú konštruo-
vané tak, aby ich bolo možné montovať skryto, 
napríklad do klasických krabíc pod omietku pre 
osadenie vypínačov, do pohonov žalúzií a markíz 
prípadne priamo do osvetľovacích telies. Ideál-
ne pre rekonštrukciu existujúcich rozvodov.

ttX4 
Vstavaný štvorkanálový vysielač diaľkového ovlá-
dania kompatibilný s ovládačmi rady FloR, Ve-
ry-VR a NiceWay. Je napájaný priamo zo siete 
230V. Aktivácia sa prevádza pripojenými tla-
čidlami. Dosah vysielača je 35m 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 gal-
vanicky oddelený prepínací kontakt, prijímač 
je možné použiť pre ovládanie ďaľších zaria-
dení.

tt1L
Výkonový prijímač diaľkového ovládnia, ktorý
slúži predovšetkým pre spínanie osvetlenia, spí-
nanie zavlažovacích zariadení a podobné apliká-
cie. Je napájaný priamo zo siete 230V a umož-
ňuje spínať zariadenie s príkonom až 500W. Dá 
sa použiť ako spínač alebo 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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road kit

Praktický: zabudovaná riadiaca jednotka je 
pripojená pomocou jednoduchej prípojky. Za-
budovaná rádio karta kompatibilná s NiceFlo 
a	Smilo	systémom,	môže	byť	vložených	150	
vysielačov.
Zdokonalený:	rýchlosť,	sila	a	pauza	sú	nasta-
viteľné.
Inteligentný:	vďaka	systému	na	rozpoznanie	
prekážky	a	automatickému	programovaniu	ča-
su	prevádzky.	Činnosť	motora	je	monitorovaná	
počas	celého	pohybu,	samodiagnostikovaná	
blikajúcim	majákom.	Zrýchlenie	a	spomalenie	
je	nastaviteľné.
Bezpečnosť:	Zrýchlenie	a	spomalenie	chodu	

môže	byť	nastavené	na	začiatku	a	na	konci	
každého	otvárania	a	zatvárania.
Veľmi tichý: ozubené	koleso	motora	v	ložisku.
Doplnky:
ACRV	-	nylonový	hrebeň	s	oceľovým	jadrom	
25x20x1000mm

Zostava  prE posuvné 
brány s hmotnosťou do 
200 kG

maják

kódovacia klávesnica 
alebo kľúčový spínač

fotobunky

ROAD

Zostava obsahuje: ROAD 200
1	nevratný	elektromechanický	pohon,	so
zabudovanou riadiacou jednotkou,
fotobunky,	kľúčový	spínač,	maják,	vysielač

Technické údaje ROAD200

Napätie (Vac 50/60 Hz) 230

Napájanie príslušenstva (Vdc) 24

Prúdový	odber (Line) (A) 1,1

Príkon (VA) 150

Ochranný	stupeň (IP) 44

Krútiaci	moment (Nm) 3,3

Max.	Krútiaci	moment (Nm) 6

Rýchlosť* (m/s) 0,14 ÷ 0,26

Prevádzková teplota (˚C	min	÷	max) -20 ÷ +50

Izolačná trieda 1

Výkonný cyklus (cykl./deň) 30

Hmotnosť (Kg) 12

Max. Hmotnosť brány (Kg) 200

*Táto	hodnota	sa	mení	podľa	váhy	brány

FLO2R-S
1	dvojkanálový	
vysielač,	433,92	
MHz

MOSE
kľúčový	spínač	
pre vonkajšiu 
inštaláciu

MOP
1 pár fotobuniek 
pre vonkajšiu 
inštaláciu

LUCYB
výstražný	maják	s
integrovanou	anténou

TS
vývesná	tabuľa

227

330
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ROBUS

Zostava obsahuje: ROBUS350
1	nevratný	elektromechanický	pohon,	so	
zabudovanou riadiacou jednotkou a SMXI 
zásuvným	prijímačom,	fotobunky,	kľúčový	
spínač,	maják,	vysielač

robus kit

Zostava prE posuvné
brány s hmotnosťou
do 350 kG

Jednoduchý:	BlueBus	systém	umožňuje	prepo-
jenie	fotobuniek	a	riadiacej	jednotky	použitím	
len	dvoch	vodičov.
Praktický: riadiaca jednotka a vyrovnávacia ba-
téria	sú	zapojené	pomocou	jednoduchej	prípojky	
a	sú	umiestnené	priamo	v	pohone.
Zdokonalený:	rýchlosť,	sila	a	pauza	sú	nasta-
viteľné.
Inteligentný:	vďaka	systému	na	rozpoznanie	
prekážky	a	automatickému	programovaniu	ča-
su	prevádzky.	Činnosť	motora	je	monitorovaná	
počas	celého	pohybu,	samodiagnostikovaná	
blikajúcim	majákom.	Zrýchlenie	a	spomalenie	
je	nastaviteľné.

Bezpečnosť:	zrýchlenie	a	spomalenie	chodu	
môže	byť	nastavené	na	začiatku	a	na	konci	
každého	otvárania	a	zatvárania.
Veľmi tichý:	ozubené	koleso	motora	v	ložisku
Doplnky:
PS124 - 24V batéria so vstavanou
nabíjačkou
ACRV	-	nylonový	hrebeň	s	oceľovým	jadrom	
25x20x1000mm
ROA7	-	pozinkovaný	hrebeň
22x22x1000mm
ROA8	-	pozinkovaný	hrebeň	30x8x1000mm	s	
príchytkami a skrutkami

Technické údaje ROBUS350

Napätie (Vac 50/60 Hz) 230

Napájanie príslušenstva (Vdc) 24

Prúdový odber (Line) (A) 1,1

Príkon (VA) 250

Ochranný stupeň (IP) 44

Krútiaci moment (Nm) 6

Max. Krútiaci moment (Nm) 10

Rýchlosť* (m/s) 0,18 ÷ 0,34

Prevádzková teplota (˚C	min	÷	max) -20 ÷ +50

Izolačná trieda 1

Výkonný cyklus (cykl./hod.) 30

Hmotnosť (Kg) 12

Max. Hmotnosť brány (Kg) 350

*	Táto	hodnota	sa	mení	podľa	hmotnosti	brány.

kódovacia klávesnica 
alebo kľúčový spínač

maják

fotobunky

FLO2R-S
1	dvojkanálový	
vysielač,	433,92	
MHz

MOSE
kľúčový	spínač	
pre vonkajšiu 
inštaláciu

MOFB
1 pár fotobuniek pre
vonkajšiu	inštaláciu	určených
pre pripojenie BlueBus

LUCYB
výstražný	maják	s
integrovanou	anténou

TS
vývesná	tabuľa

227

330
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robus600 kit

Zostava prE 
posuvné brány 
s hmotnosťou do 600 kg

Zostava obsahuje: ROBUS600
1	nevratný	elektromechanický	pohon,	so	
zabudovanou riadiacou jednotkou a SMXI 
zásuvným	prijímačom,	fotobunky	BlueBus,	
kľúčový	spínač,	maják,	vysielač

digitální	nebo	
klíčový	spínač

fotobuňky

Jednoduchý:	BlueBus	systém	umožňuje	prepo-
jenie	fotobuniek	a	riadiacej	jednotky	použitím	
len	dvoch	vodičov.
Praktický: riadiaca jednotka a vyrovnávacia ba-
téria	sú	zapojené	pomocou	jednoduchej	prípojky	
a	sú	umiestnené	priamo	v	pohone.
Zdokonalený:	rýchlosť,	sila	a	pauza	sú	nasta-
viteľné.
Inteligentný:	vďaka	systému	na	rozpoznanie	
prekážky	a	automatickému	programovaniu	ča-
su	prevádzky.	Činnosť	motora	je	monitorovaná	
počas	celého	pohybu,	samodiagnostikovaná	
blikajúcim	majákom.	Zrýchlenie	a	spomalenie	
je	nastaviteľné.
Bezpečnosť:	zrýchlenie	a	spomalenie	chodu	

môže	byť	nastavené	na	začiatku	a	na	konci	
každého	otvárania	a	zatvárania.
Veľmi tichý:	ozubené	koleso	motora	v	ložisku
Doplnky:
PS124 - 24V batéria so vstavanou
nabíjačkou
ACRV	-	nylonový	hrebeň	s	oceľovým	jadrom	
25x20x1000mm
ROA7	-	pozinkovaný	hrebeň	22x22x1000mm
ROA8	-	pozinkovaný	hřeben	30x8x1000mm	
s príchytkami a skrutkami

ROBUS

FLO2R-S
1	dvojkanálový	
vysielač,	433,92	
MHz

MOSE
kľúčový	spínač	
pre vonkajšiu 
inštaláciu

MOFB
1 pár fotobuniek pre
vonkajšiu	inštaláciu	určených
pre pripojenie BlueBus

LUCYB
výstražný	maják	s
integrovanou	anténou

TS
vývesná	tabuľa

Technické údaje ROBUS600

Napätie (Vac 50/60 Hz) 230

Napájanie príslušenstva (Vdc) 24

Prúdový	odber (Line) (A) 2,5

Príkon (VA) 515

Ochranný stupeň (IP) 44

Krútiaci moment (Nm) 9

Max. Krútiaci moment (Nm) 18

Rýchlosť* (m/s) 0,1 ÷ 0,3

Prevádzková teplota (˚C	min	÷	max) -20 ÷ +50

Izolačná trieda 1

Výkonný cyklus (cykl./hod.) 40

Hmotnosť (Kg) 11

Max. Hmotnosť brány (Kg) 600

*	Táto	hodnota	sa	mení	podľa	hmotnosti	brány.

maják

kódovacia klávesnica 
alebo kľúčový spínač

fotobunky

ROBUS

227

330
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Zostava obsahuje: RO1000
1	nevratný	elektromechanický	pohon	so	
zabudovanou	riadiacou	jednotkou,	zásuvný	
prijímač	FLOXIR,
fotobunky,	kľúčový	spínač,	maják,	vysielač

robo kit

Zostava prE posuvné
brány s hmotnosťou
do 600 kG

RO1000 motor so zabudovanou riadiacou jed-
notkou		a	protinázazovou	bezpečnostnou	funk-
ciou,	pre	230	Vac	s	max.	hmotnosťou	brány	
600	kg.
Prevody z kovu	a	bronzovej	zliatiny:	dlhšia	ži-
votnosť	a	tichá	prevádzka.
Izolované spojenia chránia elektroniku pred 
vonkajšími vplyvmi.
Vynímateľná svorkovnica	pre	ľahšiu	montáž.
Voliteľná PIU rozširovacia karta pre rozšírenie 
základných	funkcií.
Ľahká inštalácia: odolná, na povrch montovaná 
základová	platňa.
Odblokovanie	s	bezpečnostným	spínačom	pre	
funkciu vypnutia.

Postupný odjazd	a	spomalenie	počas	zatvára-
nia a otvárania
Doplnky:
PIU	-	rozširujúca	karta
ACRV	-	nylonový	hrebeň	s	oceľovým	jadrom	
25x20x1000mm
ROA7	-	pozinkovaný	hrebeň	22x22x1000mm
ROA8	-	pozinkovaný	hrebeň	30x8x1000mm	s	
príchytkami a skrutkami

FLO2R-S
1	dvojkanálový	
vysielač,	433,92	
MHz

MOSE
kľúčový	spínač	
pre vonkajšiu 
inštaláciu

MOP
1 pár fotobuniek 
pre vonkajšiu 
inštaláciu

LUCY
výstražný	maják

TS
vývesná	tabuľa

Technické údaje ROBO1000

Napätie (Vac 50/60 Hz) 230

Napájanie príslušenstva (Vdc) 24

Prúdový	odber (Line) (A) 1,8

Príkon (WA) 400

Ochranný	stupeň (IP) 44

Krútiaci	moment (Nm) 17

Max.	záťaž (N) 560

Rýchlosť* (ot./min.) 0,18

Prevádzková teplota (˚C	min	÷	max) -20 ÷ +50

Izolačná	trieda 1

Výkonný cyklus (%) 30

Hmotnosť (Kg) 13,5

Max. Hmotnosť brány (Kg) 600

*	Táto	hodnota	sa	mení	podľa	hmotnosti	brány.

ROBO

kódovacia klávesnica 
alebo kľúčový spínač

maják

fotobunky

290

250
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road

Praktický: zabudovaná riadiaca jednotka je 
pripojená pomocou jednoduchej prípojky. Za-
budovaná rádio karta kompatibilná s NiceFlo 
a	Smilo	systémom,	môže	byť	vložených	150	
vysielačov.
Zdokonalený:	rýchlosť,	sila	a	pauza	sú	nasta-
viteľné.
Inteligentný:	vďaka	systému	na	rozpoznanie	
prekážky	a	automatickému	programovaniu	ča-
su	prevádzky.	Činnosť	motora	je	monitorovaná	
počas	celého	pohybu,	samodiagnostikovaná	
blikajúcim	majákom.	Zrýchlenie	a	spomalenie	
je	nastaviteľné.

Bezpečnosť:	zrýchlenie	a	spomalenie	chodu	
môže	byť	nastavené	na	začiatku	a	na	konci	
každého	otvárania	a	zatvárania.
Veľmi tichý:	ozubené	koleso	motora	v	ložisku.
Doplnky:
ACRV	-	nylonový	hrebeň	s	oceľovým	jadrom	
25x20x1000mm

pohon  prE posuvné brány
s hmotnosťou do 200 kg
a 5 m dĺžky krídla

Kód Popis

ROAD200 nevratný	pohon,	so	zabudovanou	riadiacou	jednotkou	s	

elektromechanckým	koncovým	spínačom

Blok motora a odblokovanie z hliníkovej 
zliatiny	opatrené	epoxidovým	náterom.

Technické údaje ROAD200

Napätie (Vac 50/60 Hz) 230

Napájanie príslušenstva (Vdc) 24

Prúdový	odber (Line) (A) 1,1

Príkon (VA) 150

Ochranný stupeň (IP) 44

Krútiaci	moment (Nm) 3,3

Max.	Krútiaci	moment (Nm) 6

Rýchlosť (m/s) 0,14 ÷ 0,26

Prevádzková teplota (˚C	min	÷	max) -20 ÷ +50

Izolačná	trieda 1

Výkonný	cyklus (cykl./deň) 30

Hmotnosť (Kg) 12

Max.	Hmotnosť	brány (Kg) 200

maják

kódovacia klávesnica 
alebo kľúčový spínač

fotobunky

ROAD

227

330
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ROBO

Elektromechanický pohon	montovaný	na	po-
vrch,	aj	vo	verzii	24Vdc	s	magnetickým		enkó-
derom		pre	brány	do	400	kg.
Dve verzie so zabudovanou riadiacou jednot-
kou	s	bezpečnostnou	protinárazovou	funkciou	
max.	do	600	kg,	230	Vac,	elektronická	spojka	
(RO1000), elektrická spojka (RO1010). 
Dlhá životnosť a tichý chod: prevody z kovu 
a bronzovej zliatiny.
Ľahká údržba	vďaka	vynímateľnej
svorkovnici.
Ľahká inštalácia: vonkajšia inštalácia, so zá-
kladnou doskou.
Funkčný a bezpečný: izolovaný	elektrický	okruh	
chrániaci elektroniku pred vonkajšími vplyvmi, 
PIU rozširovacia karta pre rozšírenie základ-
ných	funkcií.
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	pomo-
cou	dobíjateľných	batérií	(volitelné).
Doplnky:
PIU	-	rozširujúca	karta
ACRV	-	nylonový	hrebeň	s	oceľovým	jadrom	
25x20x1000mm
ROA7	-	pozinkovaný	hrebeň	22x22x1000mm
ROA8	-	pozinkovaný	hrebeň	30x8x1000mm	s	
príchytkami a skrutkami

robo

pohon  prE posuvné
brány s hmotnosťou
do 600 kG

Masívne	odblokovanie	je	ľahko	ovládateľné	
v	každom	počasí.	Je	vybavený
bezpečnostným	spínačom	na	zastavenie	
operácií.

Masívny,	hliníkový	základ	s	praktickým
vonkajším osadením.

Technické údaje RO1124 RO1000

Napätie (Vac 50/60 Hz) 230 230

Napájanie príslušenstva (Vdc) 24 -

Prúdový	odber (Line) (A) 0,5 1,8

Prúdový	odber (Motor) (A) 5 1,8

Príkon (W) 120 400

Zabudovaný	kondenzátor (μf) - 14

Maximalna	zaťaž (N) 330 560

Ochranný	stupeň (IP) 44 44

Krútiaci	moment (Nm) 10 17

Teplotné	odpojenie (˚C) - 140

Rýchlosť (m/s) 0,20 0,18

Prevádzková teplota (˚C	min	÷	max) -20 ÷ +50

Izolačná	trieda 1 1

Výkonný	cyklus (%) 80 30

Rozmery (mm) 290x250x195

Hmotnosť (Kg) 10 10

Max.	Hmotnosť	brány (Kg) 400 600

Kód Popis

RO1124 nevratný	pohon,	so	zabudovanou	riadiacou	jednotkou	s	magnetickým	
enkóderom

RO1000 nevratný	pohon,	so	zabudovanou	riadiacou	jednotkou,	elektronická	
spojka

kódovacia klávesnica 
alebo kľúčový spínač

maják

fotobunky

290

250
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ROBUS

robus

pohon prE posuvné brány
s hmotnosťou do 600 kg (rb600), 
s hmotnosťou do 1 000 kg (rb1000)

Jednoduchý:	technológia	Nice	BlueBus	je	
schopná	napájať	a	kontrolovať	skupinu	ma-
ximálne 7 párov fotobuniek zo série Moonbus 
použitím	iba	dvoch	vodičov.
Praktický:	náhradný	zdroj	(voliteľné)	je	pripo-
jený	k	riadiacej	jednotke	jednoducho	prostred-
níctvom	kábla	s	konektorom	a	upevnený	priamo	
dovnútra	motora.
Výhodný:	rýchlosť,	sila	a	prestávka	pred	auto-
matickým	zatváraním	sú	nastaviteľné.	Tepelný	
senzor	je	prispôsobý	výkon	motora	klimatickým	
podmienkam	po	určitom	čase	nečinnosťi	odpojí	
terminál. Funkcia  „master/slave“  je automatic-
ké synchronizovanie dvoch pohonov. Znamená 
to,	že	je	možné	automatizovať	2	posuvné	brány	
jazdiace proti sebe.
Inteligentný:	vďaka	systému	na	rozpoznanie	
prekážky	a	automatickému	programovaniu	ča-
su	prevádzky.	Činnosť	motora	ja	monitorovaná	

počas	celého	pohybu,	samodiagnostikovaná	bli-
kaním	majáka.	8	programovacích	úrovní.
Bezpečný:	zrýchlenie	a	spomalenie	chodu	mô-
že	byť	nastavené	na	začiatku	a	konci	každého	
otváracieho a zatváracieho cyklu.
Robustný: odľahčený	kryt	motora	vyrobený	z	hli-
níkovej	zliatiny	s	epoxidovým	náterom.
Veľmi tichý: ozubené	koleso	motora	uložené	
v	ložisku.
Doplnky:
RBA1 - indukčný	koncový	spínač
PS124 - 24V batéria so vstavanou
nabíjačkou
ACRV	-	nylonový	hrebeň	s	oceľovým	jadrom	
25x20x1000mm
ROA7	-	pozinkovaný	hrebeň	22x22x1000mm
ROA8	-	pozinkovaný	hrebeň	30x8x1000mm	s	
príchytkami a skrutkami

Kód Popis

RB600 nevratný	pohon,	so	zabudovanou	riadiacou	jednotkou	a	BlueBus	
technológiou	do	600	kg

RB600P nevratný	pohon,	so	zabudovanou	riadiacou	jednotkou	a	BlueBus	
technológiou	do	600	kg,	indukčné	koncové	spínače

RB1000 nevratný	pohon,	so	zabudovanou	riadiacou	jednotkou	a	BlueBus	
technológiou	do	1000	kg

RB1000P nevratný	pohon,	so	zabudovanou	riadiacou	jednotkou	a	BlueBus	
technológiou	do	1000	kg,	indukčné	koncové	spínače

Priestor umiestnenia riadiacej jednotky a
náhradného	zdroja	chránený	krytom.

Hliníková	odľahčená	rukoväť	pre	ľahšie
otváranie.

Technické údaje RB600/600P RB1000/1000P

Napätie (Vac 50/60 Hz) 230 230

Napájanie príslušenstva (Vdc) 24 24

Prúdový odber (Line) (A) 2,5 2,5

Príkon (VA) 515 450

Ochranný stupeň (IP) 44 44

Krútiaci moment (Nm) 11 17

Rýchlosť (m/s) 0,1 ÷ 0,3 0,1 ÷ 0,26

Prevádzková teplota (˚C	min	÷	max) -20 ÷ +50

Izolačná trieda 1 1

Výkonný cyklus (cykl./hod.) 40 50

Hmotnosť (Kg) 11 13

Max.	Hmotnosť	brány (Kg) 600 1000

maják

kódovacia klávesnica 
alebo kľúčový spínač

fotobunky

227

330
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Samosvorný elektromechanický pohon
montovaný	na	povrch	pro	posuvné	brány	do	
1500	kg.
Verzia so zabudovanou riadiacou jednotkou 
230	Vac	(TH1551)	a	bez		zabudovanej	riadia-
cej	jednotky	380	Vac	(TH1561).
Mechanická spojka.
Dlhá životnosť a tichý chod: prevody z kovu 
a bronzovej zliatiny.
Funkčnosť a bezpečnosť: programovateľný,	elek-
tronická	brzda,	ktorá	chráni	pred	zotrvačnosťou	
brány,	ventilátorom	chladený	motor	podporuje	

efektivitu pracovného cyklu, PIU rozširovacia 
karta	pre	rozšírenie	základných	funkcií,	mož-
nosť	spomalenia.
Odporúčaná riadiaca jednotka pre TH1561:  
Mindy A500.
Doplnky:
PIU	-	rozširujúca	karta
ROA7	-	pozinkovaný	hrebeň	22x22x1000mm
ROA8	-	pozinkovaný	hrebeň	30x8x1000mm	s	
príchytkami a skrutkami

thor

pohon prE posuvné 
brány s hmotnosťou 
do 1 500 kG

fotobunky

THOR

Kód Popis

TH1551 nevratný	pohon	s	mechanickou	spojkou,	so	zabudovanou	riadiacou	
jednotkou

TH1561 nevratný	pohon	s	mechanickou	spojkou,	bez	riadiacej	jednotky

Masívny,	ľahko	používateľný	hliníkový	
deblokátor,	kľúčom	odblokovateľný,	so	
spínačom	na	zastavenie	činnosti.

Ochrana vonkajšieho pripevnenia
zľahčuje	inštaláciu.

Technické údaje TH1551 TH1561

Napätie (Vac 50/60 Hz) 230 380

Napájanie príslušenstva (Vdc) 24 24

Prúdový odber (Line) (A) 3,5 1,2

Príkon (W) 650 700

Zabudovaný kondenzátor (μf) 30 -

Maximálna záťaž (N) 800 1000

Ochranný stupeň (IP) 44 44

Krútiaci moment (Nm) 30 35

Teplotné odpojenie (˚C) 140 140

Rýchlosť (m/s) 0,16 0,16

Prevádzková teplota (˚C	min	÷	max) -20 ÷ +50

Izolačná trieda 1 F

Výkonný cyklus (%) 40 50

Rozmery (mm) 335x335x203

Hmotnosť (Kg) 13 12,5

Max.	Hmotnosť	brány (Kg) 1500 1500

fotobunky inštalované
na sľpiky

390

400

maják

kódovacia klávesnica 
alebo kľúčový spínač
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tor-Q

pohon prE posuvné 
brány s hmotnosťou 
do 2 200 kG

Technické údaje TH2251 TH2261

Napätie (Vac 50/60 Hz) 230 380

Napájanie príslušenstva (Vdc) - -

Prúdový	odber (Line) (a) 3,8 1,2

Príkon (W) 900 700

Zabudovaný kondenzátor (μf) 30 -

Maximálna záťaž (N) 1000 1000

Ochranný stupeň (IP) 44 44

Krútiaci moment (Nm) 35 35

Teplotné odpojenie (˚C) 140 140

Rýchlosť (m/s) 0,16 0,16

Prevádzková teplota (˚C	min	÷	max) -20 ÷ +50

Izolačná trieda 1 F

Výkonný cyklus (%) 40 50

Rozmery (mm) 335x335x203

Hmotnosť (Kg) 13 13

Max.	Hmotnosť	brány (Kg) 2200 2200

Nevratný elektromechanický pohon	montovaný	
na	povrch	pre	posuvné	brány	do	2200kg.
Verzia so zabudovanou riadiacou jednotkou 
230	Vac	(TH2251)	a	bez		zabudovanej	riadia-
cej	jednotky	380	Vac	(TH2261).
Mechanická spojka.
Dlhá životnosť a tichý chod: prevody z kovu 
a bronzovej zliatiny.
Funkčnosť a bezpečnosť:	 programovateľ-
ný,	elektronická	brzda,	ktorá	chráni	pred	zo-
trvačnosťou	 brány,	 ventilátorom	 chlade-
ný	motor	podporuje	efektivitu	pracovného	
cyklu, PIU rozširovacia karta pre rozšírenie 

základných	funkcií,	možnosť	spomalenia.	
Odporúčaná riadiaca jednotka pre TH2261:  
Mindy A500.
Doplnky:
PIU	-	rozširujúca	karta
ROA7	-	pozinkovaný	hrebeň	22x22x1000mm
ROA8	-	pozinkovaný	hrebeň	30x8x1000mm	s	
príchytkami a skrutkami

Masívny,	ľahko	používateľný	hliníkový
deblokátor,	kľúčom	odblokovateľný,	so
spínačom	na	zastavenie	činnosti

Ochrana vonkajšieho pripevnenia
zľahčuje	inštaláciu

Mohutný,	hliníkový	základ	so
štandardným	krytom

Kód Popis

TH2251 nevratný	pohon	s	mechanickou	spojkou,	so	zabudovanou	riadiacou	
jednotkou

TH2261 nevratný	pohon	s	mechanickou	spojkou,	bez	riadiacej	jednotky

maják

kódovacia klávesnica 
alebo kľúčový spínač

fotobunky

fotobunky inštalované
na stľpiky

335

335

THOR-Q
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run

RUN

pohon  prE posuvné brány 
s hmotnosťou do 1 800 kg 
(run1800) , s hmotnosťou 
do 2 500 kg (run2500)

Jednoduchý:	technológia	Nice	BlueBus	je	
schopná	spájať	15	kontrolných	systémov,	foto-
bunky	a	riadiacu	jednotku	s	použitím	iba	dvoch	
vodičov.	Možnosť	pripojiť	dva	majáky.
Praktický: zabudovaná elektronika pripojená 
prostredníctvom jednoduchého konektora a 
upevnená	priamo	vo		vnútri	motora.
Výhodný:	výkonný	štart.	Sila	a	zastavenie	sú	na-
staviteľné.		Tepelný	senzor	prispôsobuje	výkon	
motora	klimatickým	podmienkam	reguláciou	
tepelnej ochrany a samovetracím systémom. 
Funkcia „master/slave“ automaticky synchro-
nizuje	obidva	pohony.	To	znamená,	že	je	mož-
né	automatizovať	2	posuvné	brány	jazdiace	
proti sebe.
Inteligentný: vďaka	systému	na	rozpoznanie	
prekážky	a	automatickému	programovaniu	ča-
su	prevádzky.	Činnosť	motora	ja	monitorovaná	

počas	celého	pohybu,	samodiagnostikovaná	bli-
kaním	majáka,	8	programovacích	úrovní.
Bezpečný: zrýchlenie	a	spomalenie	chodu	mô-
že	byť	nastavené	na	začiatku	a	konci	každého	
otváracieho a zatváracieho cyklu.
Robustný:	odľahčený	kryt	motora	vyrobený	z	hli-
níkovej	zliatiny	s	epoxidovým	náterom.
Veľmi tichý:	ozubené	koleso	motora	uložené	
v	ložisku.
Doplnky:
RUA12 - 12-zubové koleso s modulom
6	pre	hrebeň	ROA81
ROA81	-	pozinkovaný	hrebeň	s	modulom	6
30x30x1000mm
ROA7	-	pozinkovaný	hrebeň	22x22x1000mm
ROA8	-	pozinkovaný	hrebeň	30x8x1000mm	s	
príchytkami a skrutkami

KóD POPIS

RUN1800 nevratný	pohon,	so	zabudovanou	riadiacou	jednotkou	s	
elektromechanickým	koncovým	spínačom	do	1800	kg

RUN1800P nevratný	pohon,	so	zabudovanou	riadiacou	jednotkou	s	indukčným	koncovým	
spínačom	do	1800kg

RUN2500 nevratný	pohon,	so	zabudovanou	riadiacou	jednotkou	s	
elektromechanickým	koncovým	spínačom	do	2500	kg

RUN2500P nevratný	pohon,	so	zabudovanou	riadiacou	jednotkou	s	indukčným	koncovým	
spínačom	do	2500kg

Odblokovanie motora z hliníkovej zliatiny 
opatrené
epoxidovým	náterom

Priestor umiestnenia riadiacej jednotky 
a	náhradného	zdroja	chránený	krytom

Technické údaje RUN1800/1800P RUN2500/2500P

Napätie (Vac 50/60 Hz) 230 230

Napájanie príslušenstva (Vdc) 24 24

Prúdový odber (Line) (A) 3 3,8

Príkon (VA) 700 870

Maximálna	záťaž (N) 1100 1390

Ochranný	stupeň (IP) 44 44

Krútiaci	moment (Nm) 20 30

Rýchlosť (m/min.) 10 10

Prevádzková teplota (˚C	min	÷	max) -20 ÷ +50

Izolačná	trieda 1 1

Výkonný	cyklus (cykl./hod.) 28 42

Rozmery (mm) 400x390x255

Hmotnosť (Kg) 24,5 24,5

Max.	Hmotnosť	brány (Kg) 1800 2500

Chladený	motor	s	indukčným	koncovým	
spínačom	alebo	s	elektromechanickým	
koncovým	spínačom

Vhodný	pre	montáž	do	extrémnych		
podmienok 

kódovacia klávesnica 
alebo kľúčový spínač

maják

fotobunky

390

400



18

tub

pohon prE posuvné
brány s hmotnosťou
do 3 500 kG

Chladený	motor	pre	zvýšenie	efektivity
pracovného cyklu.

TUB

Najsilnejší pohon	pre	automatizáciu	posuvných	
brán	do	3500	kg,	ideálny	pre	priemyselné	po-
užitie.	Nevratný	elektromechanický	hnací	mo-
tor 400 Vac so vstavanou riadiacou jednotkou 
Mindy A500.
Silný:	výkon	550	W	a	max.	krútiaci	moment	
cez 400 Nm.
Funkčný a bezpečný:	programovateľná,	elek-
tronická	brzda,	ktorá	pomáha	predísť	zotrvač-
nosti	brány.	Ventilátorom	chladený	motor	pre	
zvýšenie	výkonu	pracovného	cyklu.	PIU	rozši-
rovacia	karta	pre	rozšírenie	základných	funkcií,	
možnosti	spomalenia	chodu.

Maximálna trvácnosť a tichý chod: prevody 
z kovu a bronzovej zliatiny.
Výhody: funkcie sa volia za pomoci DIP prepí-
načom	výberu	funkcií.
Ručné ovládanie: táto operácia je jednoducho 
a	bezpečne	vykonateľná	pomocou	odblokova-
cieho mechanizmu.
Doplnky:
PIU	-	rozširujúca	karta
ROA81	-	pozinkovaný	hrebeň	s	modulom	6
30x30x1000mm

Kód Popis

TUB3500 nevratný	pohon	so	zabudovanou	riadiacou	jednotkou	do	3	500	kg

maják

kódovacia klávesnica 
alebo kľúčový spínač

fotobunky

Technické údaje TUB3500

Napätie (Vac 50/60 Hz) 400

Napájanie príslušenstva (Vdc) 24

Príkon (W) 550

Ochranný stupeň (IP) 44

Krútiaci moment (Nm) 190

Rýchlosť (m/min.) 10

Prevádzková teplota (˚C	min	÷	max) -20 ÷ +50

Izolačná trieda 1

Výkonný cyklus (cykl./deň) 200

Rozmery (mm) 580x480x240

Hmotnosť (Kg) 60

Max. Hmotnosť brány (Kg) 3500

580

480
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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
kódom pre hromadný zápis 
a integrovaným
transpondérovým obvodom 

2 kanálový FLo2r-M

4 kanálový FLo4r-M

týždenný časovač

6 automatic-
kých skupín
100 možností/
týždeň

pLanotiME

1 - 240
kanálový

nicEWay

1 - 9
kanálový

nicEonE

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
pamäťová karta, miesto
pre anténu ABFKIT

2-kanálový FLoXb2r

zásuvný, pre riadiacu
jednotku 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 

plávajúci 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

pamäťou pre 256

kódov pre sMiLo

s káblom, 2-kanálový sMX2

do 4 kanálov s 
konektorom SM

sMXis

PrIJímaČE
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lišta pre posuvné brány

M4 nylonová lišta s oceľovým jadrom pre brány 
do 600 kg

acrv

M4 lišta, pozinkovaná; 22x22x1000 mm roa7

M4 lišta, pozinkovaná s rozperami a skrutkami 
3x8x1000 mm

roa8

hrebeňová lišta pre otvárač 

tub
roa81

kLávEsnicE
kódovacie klávesnice 12 tlačí-

tok na vonkajšiu inštaláciu

Mot

bezdrôtový, kompatibilný 
s prijímačom FLOXR

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

hrEbEŇoVÉ lIŠty
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dopLnky

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

zostava pre 8 tlakových hrán 

obsahuje:

koncovky

tck

konektory s káblom (dĺžka 250 cm)

konektory 8,2 K

lepidlo

tužidlo

hliníkový profil dĺžka 200 cm tca65

vyhodnocovacia jednotka pre 

tlakové hrany
tca65

prepojovacie zariadenie so zber-

nou lištou pre bezpečnostnú tla-

kovú hranu na brány do 7,5 m

dbm7,5

bEZPEČnostná 
tLaková hrana s 
PrísluŠEnstVom
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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

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)

77x64x80mm Fi

synchronizované

fotobunky

F210/F210b

nastavitelné 

výstup relé 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

riadiacE 
JEdnotky
Mindy a

trojfázový 400 V pohon alebo trojfázový/jednofázový 230 Vac
pohon 1,5 kW, kryt IP55

a500
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sieť predajcov po celej sr
PPB_24.SK-10-A

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

      Á. Jedlíka 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
krídloVÝCh
brán

GarážoVÉ
brány

priEMysELné
brány

pohony
krídloVÝCh
brán

Závory


