
Pohony pro
vjezdové brány 
          a garážová vrata



Pohony Pro Posuvné brány

Pohony Pro vjezdové brány 

1.  Elixo 500 3S io
2.  Výstražný maják
3.  Venkovní anténa

Typická instalace

230 V
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Proč posuvnou bránu?

l   Samonosná posuvná brána je ideálním řešením  

a nejjednodušší volbou, nevadí vám pod bránou  

led v zimě a nečistoty v létě. 

l   Posuvná brána se většinou pohybuje podél zdi, 

nebo plotu a nepotřebuje dorazy. Při otevírání 

a zavírání nezabírá v prostoru místo před a za 

vstupem.

Nejprodávanější pohonNovinka 2019

komfort každý den 

l   K otevření vjezdové brány nebo garážových 

vrat dnes již nepotřebujete opouštět automobil, 

dokonce ani hledat dálkový ovladač. Při aktivní 

funkci geolokace se po Vašem přiblížení brána 

nebo vrata otevřou sami. Rozsvítí se osvětlení 

před domem nebo garáží a odemknou se Vaše 

vchodové dveře. Vše bez klíče či ovladače.

Bezpečnost

l  Bojíte se o děti či domácí mazlíčky? Naše pohony 

splňují všechny bezpečnostní normy. Pohyb 

brány při zavírání a otevírání navíc kontrolují 

fotobuňky. Maják upozorňuje kolemjdoucí na 

výjezd vozidla.

l  Pokud dojde k výpadku elektrické energie, máte 

stále možnost bránu pohodlně otevřít a to díky 

záložní baterii nebo použitím nouzového  

mechanického odblokování. 

Vjezdová závora pro 
intezivní použití

Elixo 800 230 V RTSElixo Smart io Elixo 500 3S io / 
RTS / 230 V

Levixo 40/60 RTSElixo 2000 230 V RTS

Nejsilnější pohon do 2000 kgSpolehlivý pro brány do 800 kg



Pohony Pro křídlové brány 

Pohony Pro křídlové brány 

Doporučené příslušenství  
pro instalaci pohonu

1. Ixengo L 3S io
2.  Výstražný maják
3.  Venkovní anténa
4.  Klíčový spínač nebo 
 kódový zámek
5.  Skříň řídicí 
 elektroniky

Typická instalace

230 V
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kdy křídlovou bránu?

l Křídlovou bránu většinou volte v případě, 

 kdy nelze použít posuvné brány. Zde si můžete  

 zvolit dva typy pohonů. Pohony s kloubovými  

 rameny a pohony s přímými rameny. 

l Pokud dojde k výpadku elektrické energie   

 máte stále možnost bránu pohodlně otevřít  

 a to díky záložní baterii nebo použitím  

 nouzového mechanického odblokování. 

Široké škála variant pro brány 
s mohutnými křídly

komfort každý den 

l  K otevření vjezdové brány nebo garážových 

vrat dnes již nepotřebujete opouštět automobil, 

dokonce ani hledat dálkový ovladač. Při aktivní 

funkci geolokace se po Vašem přiblížení brána 

nebo vrata otevřou sami.

l  Rozsvítí se osvětlení před domem nebo garáží  

a odemknou se Vaše vchodové dveře.  

Vše bez klíče či ovladače.

Nejrychlejší pohon pro křídlové brány

Bezpečnost

l  Bezpečnost je zajištěna použitím fotobuněk,  

které v případě přerušení paprsku bránu zastaví. 

l Křídla brány v případě střetnutí s předmětem  

 mohou dle normy tlačit pouze malou silou  

 a potom částečně reverzují zpět. 

l  Další součástí bezpečnosti je takzvaný maják,  

který upozorňuje kolemjdoucí, že mají dbát   

zvýšené opatrnosti.

Nejuniversálnější pohon pro většinu 
instalací

Neviditelný pohon pro náročné 
zákazníky

Ixengo L io / RTS / 230V Axovia 220B io / RTS Axovia Multi Pro 3S io / RTS Invisio 3S io / RTS



 vol itelné Příslušenství  Pro Pohony 

Stropní pohon Dexxo 

Ovladače

Pohony Pro garážová vrata 

snadné a rychlé nastavení
l Spolehlivé a robustní pohony pro 

všechny typy garážových vrat. 

l  Snadná a rychlá instalace.  

Situo 5 Keygo io / RTS

Sekční vrata

Horizontální  
sekční vrata

Výklopná  
vychylující se vrata

Křídlová vrata

Výklopná  
nevychylující se vrata

Výklopná částečně  
se vychylující vrata

Externí 
přijímač

1.  Výstražný maják
2.  Infrazávora
3.  Nástěnný ovladač RTS
4.  Dexxo Pro 800/1000 io
5.  Infrazávora

Typická instalace
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Bezdrátová  
kódová klávesnice 

kovová

Domovní 
videotelefon 

V500

Záložní 
baterie

Bezpečnostní 
infrazávora  

Master Pro Bitech

Výstražný
maják Master 

Pro 24 V

Poplachová siréna

KeytisNS 2 RTS Dotykový ovladač 
Nina Timer



connexoon

Inteligentní 
bezpečnostní kamera

Bezpečnostní 
řešení Somfy One

El. zámek Door LockŘídicí jednotka 
TaHoma

Dálkově ovládaná 
zásuvka

novinky :

scénář PŘIJÍŽDÍM 
Díky geolokalizaci vás 

dům přivítá, když se 
vracíte domů.

scénář VŠE OTEVŘÍT
Otevře všechny vstupy.

sTaV zaŘÍzEnÍ 

zKOnTROLUJ VsTUP
Zkontroluje zvolené zařízení  
a stavy, které chcete ověřit.

scénář ODJÍŽDÍM 
Jediným kliknutím otevřete 
bránu, po nastaveném čase  
se pak brána automaticky  
zavře. Zhasnete a zamknete.

scénář VŠE zaVŘÍT
Zavře všechny vstupy.

Brány io

ON-A

Garážová 
vrata io

ON-A

PřiPojený 
zámek io

ON-A

alarm io

ON-A

osvětlení io 

ON-A

zásUvka io



Vy
dá

ní
: 0

1/
20

20

Somfy, spol. s r.o.    
Bavorská 2780/2
155 00  Praha 5
tel.:  +420 273 139 139 
e-mail: somfy@somfy.cz 
www.somfy.cz

Somfy, spol. s r.o.   
organizačná zložka Slovakia  
Bratislavská 614
911 05 Trenčín
tel.:  +420 273 139 139 
e-mail: somfy@somfy.sk 
www.somfy.sk


