TOR-MASTER
VRATA▪DVEŘE▪BRÁNY▪ZÁVORY
NAKLÁDACÍ TECHNIKA
TOR-MASTER, s.r.o.
Nádražní 23, 682 01 Vyškov
Tel./fax: 517 348 209
517 345 054
E-mail: tor-master@tor-master.cz
WWW: www.tor-master.cz

CENÍK – elektrický pohon posuvných bran


tyto pohony jsou vhodné pro privátní posuvné brány



pro brány s průjezdnou šířkou větší než 8000 mm a výškou větší než 2000 mm, pro brány těžší než 500 kg a pro brány
s průmyslovým použitím nabízíme průmyslové typy pohonů



tyto pohony jsou použitelné v rozsahu teplot od -20°C do +60°C



sériové vybavení výrobku:
integrovaný 2 kanálový přijímač, 4 tlačítkový miniaturní dálkový ovladač HSM 4 s držákem, integrovaná řídící jednotka ve skříni
pohonu, bezpečnostní tlaková vypínací nastavitelná automatika, ruční nouzové otevírání, nastavitelné plynulé zastavení,
magnetický koncový spínač, automatické zavírání, pouzdro odolné proti povětrnostním vlivům ze zinkového tlakového odlitku a
plastu vyztuženého skleněnými vlákny (s třídou ochrany IP 54);
pohony LineaMatic SK a LineaMatic P SK jsou navíc vybaveny jednosměrnou světelnou závorou a žlutým signálním
světlem (výstražným majákem)
Typ

vhodný pro

LineaMatic
(špičková síla 800 N)

posuvné brány

LineaMatic SK
(špičková síla 800 N)

LineaMatic P
(špičková síla 1200 N)

LineaMatic P SK
(špičková síla 1200 N)



posuvné brány

posuvné brány

posuvné brány

maximální průjezdné šířky 6000 mm
maximální výšky 2000 mm
maximální hmotnosti 300 kg

8.500,-

maximální průjezdné šířky 6000 mm
maximální výšky 2000 mm
maximální hmotnosti 300 kg

9.900,-

maximální průjezdné šířky 8000 mm
maximální výšky 2000 mm
maximální hmotnosti 500 kg

10.400,-

maximální průjezdné šířky 8000 mm
maximální výšky 2000 mm
maximální hmotnosti 500 kg

11.900,-

ozubené hřebeny (hřeben musí být minimálně o 0,5 m delší než je průjezdná šířka brány) :
ozubený hřeben plastový
ozubený hřeben ocelový



cena v Kč

-

cena za 1 m délky
cena za 1 m délky

300,500,-

ceny montáže pohonů LineaMatic (včetně montáže hřebenů a dopravy na stavbu)
LineaMatic a LineaMatic P
LineaMatic SK a LineaMatic P SK



ceny jsou v Kč a bez DPH, DPH je 19%



tento ceník platí od 1.3.2008

montáž zároveň s bránou = 1.000,montáž zároveň s bránou = 1.500,-

samostatná montáž = 1.500,samostatná montáž = 2.000,-

CENÍK - doplňky k pohonům
posuvných bran LineaMatic
typ

cena

Klíčový spínač STUP 40 pod omítku - impulsní .................................................................................................................. 900,- Kč
Klíčový spínač STAP 40 - na omítku - impulsní................................................................................................................ 1.000,- Kč
Kódový spínač (klávesnice) CTR 1b – impulsní s podsvětlenými tlačítky ................................................................... 3.500,- Kč
Kódový spínač (klávesnice) CTR 1d – impulsní s odklápěcím krytem klávesnice ...................................................... 2.600,- Kč
Kódový spínač (klávesnice) CTR 3b – impulsní pro až 2 pohony s podsvětlenými tlačítky ..................................... 4.200,- Kč
Kódový spínač (klávesnice) CTR 3d – impulsní pro až 2 pohony s odklápěcím krytem klávesnice........................ 3.300,- Kč
Kódový spínač (klávesnice) CTV 1 – impulsní s ochranou proti vandalismu ............................................................. 4.300,- Kč
Kódový spínač (klávesnice) CTV 3 – impulsní pro až 2 pohony s ochranou proti vandalismu .............................. 5.100,- Kč
Radiový kódový spínač (klávesnice) FCT 3b - impulsní pro až 3 pohony, odklápěcí kryt klávesnice ..................... 1.900,- Kč
Radiový kódový spínač (klávesnice) FCT 10b - impulsní pro až 10 pohonů .............................................................. 2.900,- Kč
Transpodérový bezdotykový spínač TTE 12 (možnost přihlášení až 12 klíčů) - včetně 2 ks klíče .......................... 2.900,- Kč
Transpodérový klíč TS 12 ......................................................................................................................................................... 200,- Kč
Transpodérový bezdotykový spínač TTR 1 (možnost přihlášení až 100 klíčů) - včetně 2 ks klíče .......................... 4.400,- Kč
Transpodérový bezdotykový spínač TTR 1000 (možnost přihlášení až 1000 klíčů) - včetně 2 ks klíče.................. 6.500,- Kč
Transpodérový klíč TS .............................................................................................................................................................. 300,- Kč
Prstový skener FL 12 (možnost uložení až 12 otisků prstů) ......................................................................................... 11.900,- Kč
Prstový skener FL 100 (možnost uložení až 100 otisků prstů) .................................................................................... 13.200,- Kč
Sloupek pro povelové přístroje STS 1 - pro STUP, CTR1, CTR3b, FTC10b, TTR1 a TTR1000 ........................... 3.600,- Kč
Dálkový ovladač ruční HS 1 - 1-tlačítkový............................................................................................................................. 890,- Kč
Dálkový ovladač ruční HS 4 - 4-tlačítkový............................................................................................................................. 890,- Kč
Dálkový ovladač ruční mini HSM 4 - 4- tlačítkový .............................................................................................................. 890,- Kč
Kroužek na klíče pro ovladač HSM4 .........................................................................................................................................30,- Kč
Dálkový ovladač ruční mikro HSE 2 - 2- tlačítkový (včetně kroužku na klíče) .............................................................. 890,- Kč
Dálkový ovladač ruční kulatý HSP 4 - 4- tlačítkový s elektronickým blokováním tl. (včetně kroužku na klíče) ...... 890,- Kč
Dálkový ovladač ruční přívěskový HSD 2 - 2- tlačítkový s elektronickým blokováním tlačítek
ve vysoce odolném kovovém pouzdře s povrchovou úpravou „hliník“ nebo „chrom“ ........................................ 2.300,- Kč
Dálkový ovladač k upevnění do autozapalovače HSZ 1 - 1- tlačítkový ........................................................................... 890,- Kč
Dálkový ovladač k upevnění do autozapalovače HSZ 2 - 2- tlačítkový ........................................................................... 890,- Kč
Dálkový ovladač ruční pojistný HSS 4 (s ochranou proti zkopírování kódu) - 4- tlačítkový .................................... 1.800,- Kč
Držák ručního dálkového ovladače (pro HS1, HS4, HSM4 a HSS4) ............................................................................... 100,- Kč
Držák ručního dálkového ovladače se svorkou na sluneční clonu (pro HS1, HS4, HSM4 a HSS4)........................... 140,- Kč
Dvoukanálový vysílač pod omítku HSU 2 (vysílací modul k montáži pod běžný vypínač)....................................... 1.400,- Kč
Dvoukanálový vysílač pod omítku FUS 2 (vysílací modul k montáži pod klíčový spínač)........................................ 1.400,- Kč
Dvoukanálový vysílač v pouzdře (vysílací modul k ovládání tahovým spínačem)....................................................... 2.500,- Kč
Světelná závora EL 301 – vnitřní i vnější jednosměrná (přídavné bezpečnostní zařízení)......................................... 2.400,- Kč
Žluté signální světlo - výstražný maják (pro pohony LineaMatic a LineaMatic P) ......................................................... 900,- Kč
Tlumící gumový profil DP 1 (přídavné zajištění zavírací hrany).........................................................za 1 metr délky 300,- Kč
Tlumící gumový profil DP 2 včetně C-profilu (přídavné zajištění zavírací hrany) ..........................za 1 metr délky 700,- Kč
Tlumící gumový profil DP 3 včetně C-profilu (přídavné zajištění zavírací hrany) ..........................za 1 metr délky 900,- Kč
Uzavírací hlavice pro tlumící gumový profil DP 3 ............................................................................................................... 100,- Kč
Optická bezpečnostní kontaktní lišta pro zabezpečení koncové hrany .......................... cena na poptání pro konkrétní bránu



ceny dalších doplňků (např. mnoha druhů přijímačů) sdělíme na poptání
ceny jsou bez DPH a platí od 1.3.2008

PODMÍNKY STAVEBNÍ REALIZACE
Tyto pohony lze dodat na:
a)
b)
c)

stávající brány – možnost montáže a technické podmínky je nutno ověřit našim technikem na místě
brány nově vyráběné – je vhodná konzultace výrobce brány s našim technikem před zahájením výroby
brány vyrobené naší firmou – cenovou nabídku na konkrétní bránu vypracujeme na požádání

