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BENINCÀ.
AISTRA TAM, KĄ DAROME,
DIDŽIUOJAMĖS SUTEIKDAMI
SAVO VARDĄ
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Daug metų atgal du broliai įgyvendino svajonę sujungti savo
dvi sielas – vieną techninę, kitą – komercinę. Kartu jie įgyvendino
savo planą, sukurdami ir nuolat tobulindami sprendimus,
užtikrinančius kasdieninį žmonių saugumą.

«ACROSS DESIGN,
ACROSS THE WORLD
Patvirtina pažadą, kurį davėme
vienas kitam prieš daugybę metų:
sujungiame mano komercinę
sielą kartu su brolio Aldo gilia
aistra produktams»
— Luigi Benincà
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BENINCA GRUPĖ.
IDĖJOS, ENERGIJA
IR ĮGŪDŽIAI

Beninca grupė sudaryta iš šešių kompanijų, kurios buvo įkurtos reaguojant
į augančią rinkos paklausą produktams, kurie tarpusavyje suderina tradicijas
ir inovacijas, išnaudojant sinergiją ir praktinę patirtį.

Priedai skirti nustumiamiems,
atveriamiems ir pramoniniams
vartams.

Automatiniai, pusiau automatiniai
ir fiksuoti parkavimo stulpeliai,
vaizdo stebėjimo
ir įeigos kontrolės sistemos.

Automatikos skirtos
gyvenamiesiems regionams.

Atveriamų, nustumiamų durų
automatika ir priedai.

- benincagroup.com

Automatika apsauginėms
žaliuzėms ir grotoms,
hidraulinė automatika vartams.
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Buitinė ir pramoninė
automatika.

Made in Italy

Svajonė tapo tikrove, specializuojantis į tikslus, kurių buvo siekiama nuo
pat pradžių. Beninca grupė sugeba dalintis įgūdžiais, žiniomis ir praktine
patirtimi, kurdama sprendimus skirtus saugiam daiktų ir žmonių judėjimui.
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TARPTAUTINIAI HORIZONTAI.
KOKYBĖ KAIP UNIVERSALI
KALBA.

Beninca grupė savo produkciją tiekia
110 šalių visame pasaulyje. Įmonė turi
9 užsienio filialus Europoje, Amerikoje
ir Azijoje bei platų partnerių tinklą.
Pirmasis filialas buvo atidarytas 2003 m.
Toks distribucijos metodas buvo sąmoningas

pasirinkimas, siekiant sustiprinti prekės
ženklo žinomumą. Taip pat tokią plėtrą lėmė
ir įmonės požiūris į klientą ir jo poreikius.
Kurdami sprendimus kiekvienai rinkai
Beninca grupė sėkmingai pristatė itališkus
produktus pasauliui.

Majamis, Florida

EUROPA

Sandrigo, Italija (centrinė būstinė)
Vicenza, Italija
Treviso, Italija
Saint-Priest, Prancūzija
Niuberisy, Jungtinė Karalystė
Venda do Pinheiro, Portugalija
Manresa, Ispanija
Szosnow Lenkija
Praha, Čekijos respublika
Sofija, Bulgarija
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AMERIKA

AZIJA
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Made in Italy

Bengalūras, Indija

Produktų katalogas 2019
- benincagroup.com

/ 8

BENINCA LIETUVOJE

DEXTERA – viena didžiausių Lietuvos įmonių, gaminanti
aukščiausios kokybės inovatyvias ir funkcionalias saulės
kontrolės sistemas bei parduodanti vartus ir jų automatizavimo
sprendimus. Patyrę specialistai jau daugiau kaip 20 metų padeda
kurti įkvepiančius interjero bei eksterjero sprendimus namams
ir biurams visoje Lietuvoje. DEXTERA didžiuojasi plačiu gaminių
asortimentu, audinių įvairove ir analogų neturinčiais moderniais
techniniais sprendimais. DEXTERA – oficialus BENINCA garažo,
pramoninių ir kiemo vartų automatikos bei pravažiavimo kontrolės
produkcijos atstovas Lietuvoje.
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Made in Italy
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ATVERIAMŲ VARTŲ AUTOMATIKA
LINIJINĖS SLIEKINĖS PAVAROS

BOB21M
Patikima, tyli, greitai montuojama pavara, turinti 2 reguliuojamas
mechanines galines padėtis, atidarymo ir uždarymo pozicijose.
Valcuota Ø 20 mm sliekinė pavara.
Lengvas pavaros atpalaidavimas iš viršaus.
TECHNINIAI DUOMENYS:
• Maitinimo įtampa 230 V
• Variklio įtampa 230 V
• Srovės stipris 1,5 A
• Saugumo klasė IP 44
• Traukos jėga 1800 N
• Atidarymo greitis 18 s
• Darbinė temperatūra -30 / +50 ºC

Pavara
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BOB21M

Varčia (maks.)

2,1 m

Aprašymas
230 Vac

BOB30M

BOB50M

Patikima, tyli, greitai montuojama pavara, turinti 2 reguliuojamas
mechanines galines padėtis, atidarymo ir uždarymo pozicijose.
Valcuota Ø 20 mm sliekinė pavara.
Lengvas pavaros atpalaidavimas iš viršaus.

Patikima, tyli, greitai montuojama pavara, turinti 2 reguliuojamas
mechanines galines padėtis, atidarymo ir uždarymo pozicijose.
Valcuota Ø 20 mm sliekinė pavara.
Lengvas pavaros atpalaidavimas iš viršaus.

TECHNINIAI DUOMENYS:
• Maitinimo įtampa 230 V
• Variklio įtampa 230 V
• Srovės stipris 1,8 A
• Saugumo klasė IP 44
• Traukos jėga 2300 N
• Atidarymo greitis 18 s
• Darbinė temperatūra -30 / +50 ºC

TECHNINIAI DUOMENYS:
• Maitinimo įtampa 230 V
• Variklio įtampa 230 V
• Srovės stipris 1,4 A
• Saugumo klasė IP 44
• Traukos jėga 3500 N
• Atidarymo greitis 26 s
• Darbinė temperatūra -30 / +50 ºC

Pavara
BOB30M

Varčia (maks.)

3,0 m

Aprašymas

Pavara

230 Vac

BOB50M

Varčia (maks.)

5,0 m

Aprašymas
230 Vac

ATVERIAMŲ VARTŲ AUTOMATIKA
LINIJINĖS TELESKOPINĖS PAVAROS

Produktų katalogas 2019
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BILL30M | BILL50M
• 230 Vac elektromechaninė pavara su atpalaidavimu iš viršaus,
• Lengvai ir greitai sumontuojama dėka
kompaktiško dydžio ir montavimo parametrų,
• Pavara apsaugota sandarinimo žiedu ir nerūdyjančio plieno
vamzdžiu. Pavara tinkama naudoti dulkėtoje ir smelėtoje
aplinkoje arba kur yra agresyvių atmosferos veiksnių,
• Galima kairinė ir dešininė pavara.

Aprašymas

2,5 m

230 Vac

BILL50M

4,0 m

230 Vac

- benincagroup.com

Varčia (maks.)

BILL30M
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Pavara

Made in Italy

TECHNINIAI DUOMENYS:
• Maitinimo įtampa 230 V
• Variklio įtampa 230 V
• Srovės stipris 1,1 A
• Saugumo klasė IP 54
• Traukos jėga 2800 N
• Atidarymo greitis 16 s (BILL30M)
• Atidarymo greitis 21 s (BILL50M)
• Darbinė temperatūra -30 / +50 ºC
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AUTOMATIKA ATVERIAMIEMS VARTAMS
ALKŪNINĖS PAVAROS

KMB24
• 24 Vdc elektromechaninė pavara intensyviam naudojimui
komplektuojama su tvirta ir atsparia trinčiai alkūne,
• Tinkama vartams su didelėmis kolonomis,
• Grūdinto plieno mechaninės savybės užtikrina tvirtumą,
• Integruoti galiniai išjungėjai,
• Amperometrinis sensorius apsaugai nuo prispaudimo,
• Galimybė prijungti bateriją.
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Techniniai duomenys:
• Maitinimo įtampa 230 V
• Variklio įtampa 24 V
• Srovės stipris 6,2 A (0,76A)
• Saugumo klasė IP 44
• Traukos jėga 180 Nm
• Atidarymo greitis 10 s
• Darbinė temperatūra -30 / +50 ºC

BA

PUPILLA

LAMPI24.LED

TOKEY

TO.GO2VA
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_04

AUTOMATIKOS ATVERIAMIEMS VARTAMS
IŠORINIAI IR INTEGRUOTI VALDYMO BLOKAI

BRAINY
Išorinis valdymo blokas 230 V 1 arba 2 atveriamų vartų pavaroms.
Pavaros maitinimas (230 V 600W + 600W).

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS:

DU.V96

DU.V90

DU.9990

E.LOCK

E.LOCKSE

SC.RD

KPO

KPC

DA.LB

- benincagroup.com

PRIEDAI
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ĮVESTYS | IŠVESTYS

Made in Italy

• Integruotas LCD ekranas,
• Integruotas 433.92 MHz 3 kodų imtuvas
(fiksuotas, kintamas, ARC). Galima įrašyti iki 64 pultelių,
• Išimamos laidų kaladėlės,
• Įvestis enkoderiui,
• Atskira galinių išjungėjų įvestis kiekvienai pavarai,
• Atidarymo, uždarymo ir pėsčiojo įvestys,
• Atidarymo-uždarymo ir fotoelementų uždarymo įvestys,
• N.C. arba saugumo briaunos įvestis,
• 230 V ir 12 Vac/dc elektrinės spynos išvestis
• Atidarytų vartų indikatoriaus lemputės išvestis,
serviso lemputė, antras radio kanalas, foto elementai,
• Automatinio nustatymo funkcija pavaroms su enkoderiu,
• Sulėtėjimo funkcija,
• Papildoma galimybė keisti parametrus ir programuoti
pultelius naudojant “Advantouch” sistemą,
• Ciklų skaičius,
• Slaptažodis,
• Serviso priminimas.

Produktų katalogas 2019

CP.MBY24

HEADY

Integruotas valdymo blokas.
Variklio maitinimas (24 Vdc 90W + 90W).

Išorinis valdymo blokas (230V), skirtas valdyti 1 arba 2 atveriamų
vartų pavaras. Variklio maitinimo šaltinis (230V 500W + 500W).

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS:
• LCD ekranas,
• Integruotas 433.92 MHz 3 kodų
imtuvas (fiksuotas, kintamas, ARC).
• Galima įrašyti iki 64 pultelių,
• Išimamos laidų kaladėlės,
• Atskira galinių išjungėjų įvestis
kiekvienai pavarai,
• Atidarymo, uždarymo
ir pėsčiojo įvestys,
• N.C. arba saugumo briaunos įvestis,
• 12 Vdc elektrinės spynos išvestis,
• Atidarytų vartų idikatoriaus lemputės
išvestis, serviso lemputė, antras radio
kanalas, foto elementai,
• Automatinio nustatymo funkcija
• Amperometrinis sensorius apsaugai
nuo prispaudimo,
• Nepriklausoma sulėtėjimo funkcija
atidarymo ir uždarymo pozicijose
atskirai kiekvienai pavarai,
• Papildoma galimybė keisti
parametrus ir programuoti
pultelius naudojant
“Advantouch” sistemą,
• Ciklų skaičius,
• Slaptažodis,
• Serviso priminimas.

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS:
PRIEDAI

DU.V96

CBY.24V

DU.V90

DA.BT2

DU.9990

DA.BT6

SC.RD

LB

• Integruotas LCD ekranas,
• Integruotas 433.92 MHz 3 kodų imtuvas
(fiksuotas, kintamas, ARC).
• Galima įrašyti iki 64 pultelių,
• Išimamos laidų kaladėlės,
• Pėsčiojo įvestis vienai varčiai,
• 230V elektrinės spynos/serviso lempos išvestis,
• Atidarytų vartų indikatoriaus lemputės išvestis,
antras radio kanalas, foto elementai,
• Pavaros veikimo laiko reguliavimas,
• Suletėjimo funkcija,
• Papildoma galimybė keisti parametrus ir programuoti
pultelius naudojant “Advantouch” sistemą,
• Ciklų skaičius,
• Slaptažodis,
• Serviso priminimas.
PRIEDAI

E.LOCK
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ĮVESTYS | IŠVESTYS

E.LOCKSE

ĮVESTYS | IŠVESTYS

SC.RD
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•

Made in Italy

•
•
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24V įtampa
230V įtampa
400V įtampa
ĮVESTYS
Pakopinė funkcija
Open
Close
Pėsčiojo funkcija
Fotoelementai atidarymo fazėje
Fotoelementai uždarymo fazėje
Stop
Įvestis saugumo briaunos prijungimui
Galinių išjungėjų įvestis pirmai pavarai
Galinių išjungėjų įvestis antrai pavarai
Įvestis saugumo sensoriui
IŠVESTYS
Pirmos pavaros išvestis
Antros pavaros išvestis
Švyturėlis
12V elektrinės spynos išvestis
Papildoma išvestis elektrinio užrakto kortelei
Papildomo apšvietimo išvestis
Papildoma 24V išvestis
Atidarytų vartų indikatorius
Fotoelementų maitinimo išvestis su Phototest funkcija
Antras radijo kanalas
LOGINĖS REIKŠMĖS
„Dead Man“ saugumo funkcija
Pusiau automatinė funkcija
Automatinė funkcija
“Daugiabučio” funkcija
Pakopinė funkcija (atidaryta-uždaryta-atidaryta)
Laikmačio funkcija atidarymo fazėje
Reguliuojamas sulėtėjimo laikas
Fiksuotas sulėtėjimo laikas
Elektroninis stabdymas
Įspėjamasis švyturėlio mirksėjimas
Išjungti fotoelementus atidarymo fazėje
Vartų uždarymas kirtus fotoelementus
Hidraulinio variklio slėgio palaikymas
Uždarymo uždelsimas pirmai pavarai
Atidarymo uždelsimas antrai pavarai
REGULIAVIMAS
Elektromechaninis jėgos reguliavimas
Elektroninis jėgos reguliavimas
Greičio reguliavimas
Automatinis parametrų nustatymas
Parametrų keitimas potenciometru
Parametrų keitimas LCD ekrane
KITOS SAVYBĖS
LED diagnostika
433.92 MHz integruotas imtuvas su kintamu kodu
433.92 MHz integruotas imtuvas su trigubu kodavimu
433.92 MHz integruotas imtuvas su pažangiu kintamu kodu (ARC)
Parametrų nustatymas LCD ekrane
Ciklų skaičius
Baterija
Enkoderio valdymas
Inverterio valdymas
KNX sąsajos valdymas
Integruota ESA sistema
Serviso įspėjimas
Slaptažodis
Integruotas beterijų pakrovėjas

CP.MBY24

VALDYMO BLOKO FUNKCIJOS

Produktų katalogas 2019
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NUSTUMIAMŲ VARTŲ
AUTOMATIKA

MS5
Elektromechaninė 230 V pavara nustumiamiems vartams.
•
•
•
•
•

Lengvas ir greitas pavaros atrakinimas,
Reguliuojami vertikalūs ir horizontalūs tvirtinimo taškai,
Lengvai prijungiami laidai ir išimamos laidų kaladėlės,
Papildomai galima naudoti enkoderį,
Valdymo blokas su suletėjimo funkcija.

TECHNINIAI DUOMENYS:
• Maitinimo įtampa 230 V
• Variklio įtampa 230 V
• Srovės stipris 1,6 A
• Variklio trauka 390 N
• Saugumo klasė IP 44
• Atidarymo greitis 11 m/min
• Darbinė temperatūra -30 / +50 ºC
• Integruotas valdymo blokas
su imtuvu

PRIEDAI

RI.M4Z

RI.M4F

Pavara

Vartų svoris (maks.)

500 kg
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MS5

Aprašymas
230 Vac

BULL5M

BULL8M

• Elektromechaninė 230 V pavara su integruotu valdymo bloku,
• Galimybė papidomai prijungti enkoderį MAG,
• Enkoderis užtikrina apsaugą nuo prispaudimo,
ir tikslumą vartų judėjimo fazėje,
• Pilnai metalinė pavaros atpalaidavimo sistema.

• Elekromechaninė 230 V pavara su integruotu
valdymo bloku ir enkoderiu,
• Enkoderis užtikrina apsaugą nuo prispaudimo
ir tikslumą vartų judėjimo fazėje,
• Pilnai metalinė pavaros atpalaidavimo sistema.

TECHNINIAI DUOMENYS:
• Maitinimo įtampa 230 V
• Variklio įtampa 230 V
• Srovės stipris 1,3 A
• Variklio trauka 650 N
• Saugumo klasė IP 44
• Atidarymo greitis 10,5 m/min
• Darbinė temperatūra
-30 / +50 ºC

TECHNINIAI DUOMENYS:
• Maitinimo įtampa 230 V
• Variklio įtampa 230 V
• Srovės stipris 2,6 A
• Variklio trauka 940 N
• Saugumo klasė IP 44
• Atidarymo greitis 10,5 m/min
• Darbinė temperatūra
-30 / +50 ºC

PRIEDAI

PRIEDAI

RI.M4Z

Pavara
BULL5M

RI.M4F

MLS

Vartų svoris (maks.)

500 kg

RI.M4Z

Aprašymas

Pavara

230 Vac

BULL8M

RI.M4F

Vartų svoris (maks.)

800 kg

Aprašymas
230 Vac

Elektromechaninė 230 V pavara nustumiamiems vartams su pilnai
metaline pavaros atpalaidavimo sistema.
TECHNINIAI DUOMENYS:
• Maitinimo įtampa 230 V
• Variklio įtampa 230 V
• Srovės stipris 1,8 A
• Saugumo klasė IP 44
• Sukimo momentas 40 Nm
• Atidarymo greitis 10,5 m/min
• Darbinė temperatūra -30 / +50 ºC

Produktų katalogas 2019

BULL10M

PRIEDAI

Vartų svoris (maks.)

1000 kg

RI.P6

Aprašymas
230 Vac

Made in Italy

BULL10M

RI.M6Z

- benincagroup.com

Pavara

RI.M4F
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RI.M4Z
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CP.CORE
BULL5M pavaros integruotas valdymo blokas 230 V.
Pavaros įtampa (230 V 750W).
PAGRINDINĖS FUNKCIJOS:

NUSTUMIAMŲ VARTŲ AUTOMATIKA
IŠORINIAI IR INTEGRUOTI VALDYMO BLOKAI

CORE
Išorinis valdymo blokas 230 V skirtas vienai nustumiamų
vartų pavarai. Pavaros įtampa (230 Vac 750W).

• Parametrų ir loginių reikšmių
nustatymas jungikliais
valdymo bloke,
• Integruotas 433.92 MHz 3 kodų
imtuvas (fiksuotas, kintamas, ARC),
• Išimamos laidų kaladėlės,
• MAG.E enkoderio įvestis
elektroninio suletėjimo funkcijai
ir apsaugai nuo prispaudimo,
• Pavaros galinių išjungėjų įvestis,
• Pakopinė, stop, fotoelementų
įvestis,
• Atidarytų vartų šviesos
indikatoriaus išvestis,
• 5 lygių elektroninis sukimo
momento nustatymas,
• Papildoma galimybė valdyti imtuve
įrašytus pultelius naudojant
“Advantouch” sistemą.

PRIEDAI

ĮVESTYS | IŠVESTYS

DA.2S

SC.RD

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS:
• Parametrų ir loginių reikšmių
nustatymas jungikliais valdymo bloke,
• Integruotas 433.92 MHz 3 kodų imtuvas
(fiksuotas, kintamas, ARC),
• Išimamos laidų kaladėlės,
• Pavaros galinių išjungėjų įvestis,
• Pakopinė, stop, fotoelementų įvestis,
• Atidarytų vartų šviesos indikatoriaus išvestis,
• 5 lygių elektroninis sukimo momento
nustatymas,
• Papildoma galimybė valdyti imtuve įrašytus
pultelius naudojant “Advantouch” sistemą.

CP.BULL8-OM
PRIEDAI
BULL8M pavaros integruotas valdymo blokas 230 V.
Pavaros įtampa (230 V 280W).

DA.2S
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ĮVESTYS | IŠVESTYS

SC.RD

E.LOCK

E.LOCKSE

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS:

CP.CORE

• Integruotas LCD ekranas
• Integruotas 433.92 MHz
3 kodų imtuvas (fiksuotas,
kintamas, ARC).
• Išimamos laidų kaladėlės
• Enkoderio įvestis apsaugai
nuo prispaudimo
• Pavaros galinių išjungėjų
įvestis
• Nepriklausomos open,
close ir fotoelementų įvestys
• Pėsčiojo įvestis
• Atidarytų vartų šviesos
indikatoriaus, antro radio
kanalo, fotoelementų,

serviso lemputės išvestis
• Automatinis veikimo
parametrų nustatymas
• Elektroninis sukimo
momento nustatymas
• Sulėtėjimas atidarymo
ir uždarymo fazėse
• Elektroninis stabdymas
• Papildoma galimybė valdyti
imtuve įrašytus pultelius
naudojant “Advantouch”
sistemą
• Ciklų skaičius
• Slaptažodis

•

•

•

• Integruotas LCD ekranas,
• Integruotas 433.92 MHz 3 kodų
imtuvas (fiksuotas, kintamas, ARC),
• Išimamos laidų kaladėlės,
• Enkoderio įvestis apsaugai nuo
prispaudimo,
• Pavaros galinių išjungėjų įvestis,
• Open, close ir pėsčiojo įvestys,
• Atidarytų vartų šviesos
indikatoriaus, antro radijo
kanalo, fotoelementų, serviso
lemputės išvestis,
• Elektroninis sukimo momento nustatymas,
sulėtėjimas atidarymo ir uždarymo fazėse,
• Elektroninis stabdymas garantuoja tikslų
vartų sustojimą, net su sunkiais vartais,
• Papildoma galimybė valdyti valdymo bloko
parametrus ir imtuve įrašytus pultelius
naudojant “Advantouch” sistemą,
• Ciklų skaičius.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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CP.BULL-RI

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS:

24V įtampa
230V įtampa
400V įtampa
ĮVESTYS
Pakopinė funkcija
Open
Close
Pėsčiojo funkcija
Fotoelementai atidarymo fazėje
Fotoelementai uždarymo fazėje
Stop
Įvestis saugumo briaunos prijungimui
Galinių išjungėjų įvestis pirmai pavarai
Galinių išjungėjų įvestis antrai pavarai
Įvestis saugumo sensoriui
IŠVESTYS
Pirmos pavaros išvestis
Antros pavaros išvestis
Švyturėlis
12V elektrinės spynos išvestis
Papildoma išvestis elektrinio užrakto kortelei
Papildomo apšvietimo išvestis
Papildoma 24V išvestis
Atidarytų vartų indikatorius
Fotoelementų maitinimo išvestis su Phototest funkcija
Antras radijo kanalas
LOGINĖS REIKŠMĖS
„Dead Man“ saugumo funkcija
Pusiau automatinė funkcija
Automatinė funkcija
“Daugiabučio” funkcija
Pakopinė funkcija (atidaryta-uždaryta-atidaryta)
Laikmačio funkcija atidarymo fazėje
Reguliuojamas sulėtėjimo laikas
Fiksuotas sulėtėjimo laikas
Elektroninis stabdymas
Įspėjamasis švyturėlio mirksėjimas
Išjungti fotoelementus atidarymo fazėje
Vartų uždarymas kirtus fotoelementus
Hidraulinio variklio slėgio palaikymas
Uždarymo uždelsimas pirmai pavarai
Atidarymo uždelsimas antrai pavarai
REGULIAVIMAS
Elektromechaninis jėgos reguliavimas
Elektroninis jėgos reguliavimas
Greičio reguliavimas
Automatinis parametrų nustatymas
Parametrų keitimas potenciometru
Parametrų keitimas LCD ekrane
KITOS SAVYBĖS
LED diagnostika
433.92 MHz integruotas imtuvas su kintamu kodu
433.92 MHz integruotas imtuvas su trigubu kodavimu
433.92 MHz integruotas imtuvas su pažangiu kintamu kodu (ARC)
Parametrų nustatymas LCD ekrane
Ciklų skaičius
Baterija
Enkoderio valdymas
Inverterio valdymas
KNX sąsajos valdymas
Integruota ESA sistema
Serviso įspėjimas
Slaptažodis
Integruotas beterijų pakrovėjas

Made in Italy

CP.BULL8-OM

VALDYMO BLOKO FUNKCIJOS

- benincagroup.com

CP.CORE

BULL10M pavaroje integruotas valdymo blokas 230 V.
Pavaros įtampa (230 Vac 1000W).
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_07
NUSTUMIAMŲ VARTŲ AUTOMATIKA
PRAMONINĖ

BULL20M
• 230V pavara su integruotu valdymo bloku
• Versija su magnetiniais galiniais išjungėjais (BULL20M.S)

TECHNINIAI DUOMENYS:
• Maitinimo įtampa 230 V
• Variklio įtampa 230 V
• Srovės stipris 2,9 A
• Variklio trauka 1667 N
• Saugumo klasė IP 44
• Atidarymo greitis 10,5 m/min
• Darbinė temperatūra
-30 / +50 ºC

PRIEDAI

RI.M4Z

Pavara

RI.M4F
Vartų svoris
(maks.)

RI.M6Z

RI.P6

Aprašymas

BULL20M

2000 kg

230 Vac

BULL20M.S

2000 kg

230 Vac su magnetiniais galiniais išjungėjais

BULL20T
• 400V pavara su išoriniu valdymo bloku ir elektroniniu stabdymu
• Versija su magnetiniais galiniais išjungėjais (BULL20T.S)

/ 20

- benincagroup.com

TECHNINIAI DUOMENYS:
• Maitinimo įtampa 400 V
• Variklio įtampa 400 V
• Srovės stipris 1,7 A
• Variklio trauka 2000 N
• Saugumo klasė IP 44
• Atidarymo greitis 10,5 m/min
• Darbinė temperatūra
-30 / +50 ºC

PRIEDAI

RI.M4Z

Pavara

RI.M4F
Vartų svoris
(maks.)

RI.M6Z

RI.P6

Aprašymas

BULL20T

2000 kg

400 Vac

BULL20T.S

2000 kg

400 Vac su magnetiniais galiniais išjungėjais

Produktų katalogas 2019
PRIEDAI

RI.M4Z

Pavara
BISON45 OTI

RI.M4F

RI.M6Z

Vartų svoris (maks.)

4500 kg

Aprašymas
400 Vac

- benincagroup.com

TECHNINIAI DUOMENYS:
• Maitinimo įtampa 400 V
• Variklio įtampa 400 V
• Srovės stipris 2,85 A
• Variklio trauka 5000 N
• Saugumo klasė IP 44
• Atidarymo greitis 7÷19 m/min
• Darbinė temperatūra
-30 / +50 ºC

\ 21

• 400V ventiliuojama pavara intensyviam naudojimui,
• Apsauginis sensorius kuris nutraukia įtampą
varikliui atpalaidavus variklį,
• Pilnai metalinė mechaninė dalis sutepta specialia alyva,
• Apsauginis dangtis dažytas specialiais apsauginiais dažais,
• Enkoderis užtikrina tikslumą vartų judėjimo fazėje,
• Inverterio technologija leidžia tiksliau sureguliuoti vartus
judėjimo fazėje ir padidinti apsaugą nuo suspaudimo,
• Papildoma galimybė įsigyti integruotus FTC.S fotoelementus.

Made in Italy

BISON45 OTI

Produktų katalogas 2019
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NUSTUMIAMŲ VARTŲ AUTOMATIKA
PRAMONINĖ
IŠORINIAI IR INTEGRUOTI VALDYMO BLOKAI

THINKY
Išorinis valdymo blokas 230V. Variklio įtampa
(230 V 900W arba 400 V 2200W).

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS:
• Integruotas LCD ekranas.
• Integruotas 433.92 MHz 3 kodų imtuvas
(fiksuotas, kintamas, ARC). Galima įrašyti iki 64 pultelių.
• Galimybė prijungti “absoliutų” enkoderį.
• Automatinis parametrų nustatymas, varikliams turintiems
“absoliutų” enkoderį.
• Išimamos laidų kaladėlės.
• Automatinė, pusiau automatinė ir “Dead Man” loginės funkcijos.
• Variklio galinių išjungėjų jungtis.
• Atidarymo, uždarymo, pakopinė, pėsčiojo ir stop funkcijos.
• Įvestis 4 poroms fotoelmentų.
• Įvestis saugumo briaunai.
• įvestis saugumo sensoriui.
• Konfiguruojama atidarytų vartų indikatoriaus, antro radijo kanalo,
serviso lemputės, apšvietimo išvestis.
• Apsauga esant fazės gedimui arba varikliui viršijus
leistinos įtampos ribą.
• Papildoma galimybė keisti valdymo bloko parametrus
naudojant integruotą “Advantouch” sistemą.
• Ciklų skaičius.
• Galimybė nustatyti slaptažodį.
• Įspėjimas apie artėjantį techninį aptarnavimą.

PRIEDAI

/ 22
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ĮVESTYS | IŠVESTYS

DA.2S

SC.RD

KPO

KPC

230 Vac
50 Hz
dISG:oN

400 Vac
50 Hz
dISG:oFF

PRIEDAI

DA.2S

SC.RD

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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Made in Italy

•
•
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• Integruotas LCD ekranas
• Integruotas 433.92 MHz
3 kodų imtuvas (fiksuotas,
kintamas, ARC),
• Išimamos laidų kaladėlės
• Enkoderio įvestis kliūties
aptikimui,
• Galinių išjungėjų įvestis,
• Atidarymo, uždarymo ir
pėsčiojo įvestys,
• Paruošta jungtis inverteriui,
• Serviso lemputės ir atidarytų
vartų įspėjimo, antro radio
kanalo ir fotoelementų išvestys
• Elektroninis sukimo momento
reguliavimas,
• Suletėjimo funkcija atidarymo
ir uždarymo fazėse,
• Elektroninis stabdymas
garantuoja tikslų stabdymą,
net su sunkiais vartais,
• Papildoma galimybė keisti
valdymo bloko parametrus
ir valdyti įrašytus pultelius
naudojant “Advantouch”
sistemą,
• Ciklų skaičius,
• Slaptažodis,
• Serviso priminimas.

24V įtampa
230V įtampa
400V įtampa
ĮVESTYS
Pakopinė funkcija
Open
Close
Pėsčiojo funkcija
Fotoelementai atidarymo fazėje
Fotoelementai uždarymo fazėje
Stop
Įvestis saugumo briaunos prijungimui
Galinių išjungėjų įvestis pirmai pavarai
Galinių išjungėjų įvestis antrai pavarai
Įvestis saugumo sensoriui
IŠVESTYS
Pirmos pavaros išvestis
Antros pavaros išvestis
Švyturėlis
12V elektrinės spynos išvestis
Papildoma išvestis elektrinio užrakto kortelei
Papildomo apšvietimo išvestis
Papildoma 24V išvestis
Atidarytų vartų indikatorius
Fotoelementų maitinimo išvestis su Phototest funkcija
Antras radijo kanalas
LOGINĖS REIKŠMĖS
„Dead Man“ saugumo funkcija
Pusiau automatinė funkcija
Automatinė funkcija
“Daugiabučio” funkcija
Pakopinė funkcija (atidaryta-uždaryta-atidaryta)
Laikmačio funkcija atidarymo fazėje
Reguliuojamas sulėtėjimo laikas
Fiksuotas sulėtėjimo laikas
Elektroninis stabdymas
Įspėjamasis švyturėlio mirksėjimas
Išjungti fotoelementus atidarymo fazėje
Vartų uždarymas kirtus fotoelementus
Hidraulinio variklio slėgio palaikymas
Uždarymo uždelsimas pirmai pavarai
Atidarymo uždelsimas antrai pavarai
REGULIAVIMAS
Elektromechaninis jėgos reguliavimas
Elektroninis jėgos reguliavimas
Greičio reguliavimas
Automatinis parametrų nustatymas
Parametrų keitimas potenciometru
Parametrų keitimas LCD ekrane
KITOS SAVYBĖS
LED diagnostika
433.92 MHz integruotas imtuvas su kintamu kodu
433.92 MHz integruotas imtuvas su trigubu kodavimu
433.92 MHz integruotas imtuvas su pažangiu kintamu kodu (ARC)
Parametrų nustatymas LCD ekrane
Ciklų skaičius
Baterija
Enkoderio valdymas
Inverterio valdymas
KNX sąsajos valdymas
Integruota ESA sistema
Serviso įspėjimas
Slaptažodis
Integruotas beterijų pakrovėjas
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PAGRINDINĖS FUNKCIJOS:

CP.BISON OTI

ĮVESTYS | IŠVESTYS

VALDYMO BLOKO FUNKCIJOS

CP.BISON OTI

Išorinis 230V arba 400 V valdymo blokas skirtas
BISON25 OTI, BISON35 OTI ir BISON45 OTI pavaroms.
Variklio įtampa (220 V/750 W trijų fazių su inverteriu
arba 380 Vac/1500 W trijų fazių su inverteriu).

THINKY

CP.BISON OTI

Produktų katalogas 2019
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PAKELIAMŲ GARAŽO
VARTŲ AUTOMATIKA

JIM
• 24V pavara intensyviam
naudojimui,
• Mechaninis stabdis,
• Mechaninis pavaros
atpalaidavimas,
• Amperometrinis sensorius
kliūties aptikimui
ir apsaugai nuo prispaudimo,

/ 24

- benincagroup.com

Pavara

• Galimybė integruoti
atsargines baterijas,
• Pakopinė funkcija paruošta
• Integruota energiją taupanti
LED lempa,
• Enkoderis užtikrina apsaugą
ir tikslumą vartams judant.

Vatų plotas (maks.)

Apibūdinimas

JM.3

11 m

2

24 Vdc

JM.3ESA

11 m2

24 Vdc

JM.3ESA TURBO

11 m

2

24 Vdc

JM.4ESA

22 m2

24 Vdc

PRIEDAI

PTC.3

PTC.4

P25

P25I

P35

JK.UL

\ 25
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Made in Italy

Produktų katalogas 2019
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CP.J4ESA
Integruotas 230V valdymo blokas JM.4ESA pavarai.
Pavaros įtampa (24V 150W).

PAKELIAMŲ GARAŽO VARTŲ AUTOMATIKA
INTEGRUOTI VALDYMO BLOKAI

CP.J3M
Integruotas valdymo blokas 230V skirtas JM.3 pavarai.
Variklio įtampa (24 V 80W).

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS:
• Integruotas LCD ekranas,
• Integruotas 433.92 MHz 3 kodų imtuvas
(fiksuotas, kintamas, ARC),
• Integruota energiją taupanti ESA sistema,
• Fiksuotos laidų kaladėlės,
• Fotoelementų įvestis,
• Pakopinė, atidarymo, uždarymo, stop įvestys,
• N.C. arba saugumo briaunos įvestis,
• Atidarytų vartų šviesos indikatorius, serviso
lemputė, antras radio kanalas,
• Automatinio nustatymo funkcija,
• Apsauga nuo prispaudimo dėka amperometrinio
sensoriaus ir enkoderio,
• Sulėtėjimo funkcija atidarymo ir uždarymo fazėse,
• Papildoma galimybė keisti valdymo bloko
parametrus ir valdyti įrašytus pultelius
naudojant “Advantouch” sistemą,
• Ciklų skaičius,
• Slaptažodis,
• Serviso priminimas.

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS:
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ĮVESTYS | IŠVESTYS

ĮVESTYS | IŠVESTYS

PRIEDAI

SC.RD

JM.CBY

24 Vac/dc
Service lihgt | AUX max 24 Vdc 1A

- benincagroup.com

• Parametrų ir loginių reikšmių nustatymas jungikliais,
• Integruotas 433.92 MHz 2 kodų imtuvas
(programuojamas, kintamas),
• Fiksuotos laidų kaladėlės,
• Pakopinė, stop, fotoelementų įvestys,
• Integruota apšvietimo lempa,
• Apsauga nuo prispaudimo dėka
amperometrinio sensoriaus ir enkoderio,
• Fiksuotas elektroninis sulėtėjimas.

PRIEDAI

SC.RD

JM.CBY

•
•
•

ĮVESTYS | IŠVESTYS

24 Vac/dc
SCA | Service lihgt
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Integruotas LCD ekranas,
Integruotas 433.92 MHz 3 kodų imtuvas (fiksuotas, kintamas, ARC),
Integruota energiją taupanti ESA sistema,
Fiksuotos laidų kaladėlės,
Fotoelementų įvestis,
Pakopinė, atidarymo, uždarymo, stop įvestys,
N.C. arba saugumo briaunos įvestis,
Atidarytų vartų šviesos indikatorius, serviso lemputė,
antras radio kanalas,
Automatinio nustatymo funkcija,
Apsauga nuo prispaudimo dėka amperometrinio
sensoriaus ir enkoderio,
Sulėtėjimo funkcija atidarymo ir uždarymo fazėse,
Papildoma galimybė keisti valdymo bloko parametrus ir valdyti
įrašytus pultelius naudojant “Advantouch” sistemą,
Ciklų skaičius,
Slaptažodis,
Serviso priminimas

•
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•
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CP.JT

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS:

VALDYMO BLOKO FUNKCIJOS
24V įtampa
230V įtampa
400V įtampa
ĮVESTYS
Pakopinė funkcija
Open
Close
Pėsčiojo funkcija
Fotoelementai atidarymo fazėje
Fotoelementai uždarymo fazėje
Stop
Įvestis saugumo briaunos prijungimui
Galinių išjungėjų įvestis pirmai pavarai
Galinių išjungėjų įvestis antrai pavarai
Įvestis saugumo sensoriui
IŠVESTYS
Pirmos pavaros išvestis
Antros pavaros išvestis
Švyturėlis
12V elektrinės spynos išvestis
Papildoma išvestis elektrinio užrakto kortelei
Papildomo apšvietimo išvestis
Papildoma 24V išvestis
Atidarytų vartų indikatorius
Fotoelementų maitinimo išvestis su Phototest funkcija
Antras radijo kanalas
LOGINĖS REIKŠMĖS
„Dead Man“ saugumo funkcija
Pusiau automatinė funkcija
Automatinė funkcija
“Daugiabučio” funkcija
Pakopinė funkcija (atidaryta-uždaryta-atidaryta)
Laikmačio funkcija atidarymo fazėje
Reguliuojamas sulėtėjimo laikas
Fiksuotas sulėtėjimo laikas
Elektroninis stabdymas
Įspėjamasis švyturėlio mirksėjimas
Išjungti fotoelementus atidarymo fazėje
Vartų uždarymas kirtus fotoelementus
Hidraulinio variklio slėgio palaikymas
Uždarymo uždelsimas pirmai pavarai
Atidarymo uždelsimas antrai pavarai
REGULIAVIMAS
Elektromechaninis jėgos reguliavimas
Elektroninis jėgos reguliavimas
Greičio reguliavimas
Automatinis parametrų nustatymas
Parametrų keitimas potenciometru
Parametrų keitimas LCD ekrane
KITOS SAVYBĖS
LED diagnostika
433.92 MHz integruotas imtuvas su kintamu kodu
433.92 MHz integruotas imtuvas su trigubu kodavimu
433.92 MHz integruotas imtuvas su pažangiu kintamu kodu (ARC)
Parametrų nustatymas LCD ekrane
Ciklų skaičius
Baterija
Enkoderio valdymas
Inverterio valdymas
KNX sąsajos valdymas
Integruota ESA sistema
Serviso įspėjimas
Slaptažodis
Integruotas beterijų pakrovėjas

CP.J4ESA

Integruotas 230V valdymo blokas JM.3ESA TURBO pavarai.
Pavaros įtampa (24 Vdc 150W).

CP.J3M

CP.JT

Produktų katalogas 2019
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PRAMONINĖS PAVAROS
AUTOMATIKA PAKELIAMIEMS VARTAMS

VN.S20
• Elektromechaninė 230V pavara su greitu pavaros atpalaidavimu
arba avariniu atidarymu grandine.
• Modeliai su 1/20 ir 1/40 perdavimo santykiu.
• Naujo dizaino plastikinė dėžutė, palengvinanti laidų sujungimą.
• Integruotas “Dead Man” imtuvas (UP.VN) valdymui mygtuku.
• Maksimali apsauga vartus valdant rankiniu būdu, naudojant
mikro jungiklius, kurie nutraukia pavaros maitinimą.
• Specialia alyva tepamas variklis su grūdinto plieno varžtais
ir bronzine pavara, užtikrina aukštą našumą, maksimalų
patikimumą ir žemą triukšmo lygį.
• 4 reguliuojami galiniai mikro išjungėjai.
TECHNINIAI DUOMENYS:
• Variklio įtampa 230 V
• Srovės stipris 3,3 A
• Sukimo momentas 130 Nm
• Veleno diametras 25,4 mm
• Sukimosi greitis 24 m/min
• Svoris 15,1 kg
• Darbinė temperatūra
-30 / +50 ºC

Pavara
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VN.S20

Vartų plotis (maks.)

35 m2

Aprašymas
230 Vac

VN.M20

VN.MT20

• Elektromechaninė 230V pavara su greitu pavaros atpalaidavimu
arba avariniu atidarymu grandine.
• Modeliai su 1/20 ir 1/40 perdavimo santykiu.
• Naujo dizaino plastikinė dėžutė, palengvinanti laidų sujungimą.
• Integruotas “Dead Man” imtuvas (UP.VN) valdymui mygtuku.
• Maksimali apsauga vartus valdant rankiniu būdu, naudojant
mikro jungiklius, kurie nutraukia pavaros maitinimą.
• Specialia alyva tepamas variklis su grūdinto plieno varžtais
ir bronzine pavara, užtikrina aukštą našumą, maksimalų
patikimumą ir žemą triukšmo lygį.
• 4 reguliuojami galiniai mikro išjungėjai.

• Elektromechaninė 230V pavara su greitu pavaros atpalaidavimu
arba avariniu atidarymu grandine.
• Modeliai su 1/20 ir 1/40 perdavimo santykiu.
• Naujo dizaino plastikinė dėžutė, palengvinanti laidų sujungimą.
• Integruotas “Dead Man” imtuvas (UP.VN) valdymui mygtuku.
• Maksimali apsauga vartus valdant rankiniu būdu, naudojant
mikro jungiklius, kurie nutraukia pavaros maitinimą.
• Specialia alyva tepamas variklis su grūdinto plieno varžtais
ir bronzine pavara, užtikrina aukštą našumą, maksimalų
patikimumą ir žemą triukšmo lygį.
• 4 reguliuojami galiniai mikro išjungėjai.
TECHNINIAI DUOMENYS:
• Variklio įtampa 400 V
• Srovės stipris 1,7 A
• Sukimo momentas 180 Nm
• Veleno diametras 25,4 mm
• Sukimosi greitis 24 m/min
• Svoris 15,1 kg
• Darbinė temperatūra
-30 / +50 ºC
• Grandinės ilgis 2.5 m

TECHNINIAI DUOMENYS:
• Variklio įtampa 230 V
• Srovės stipris 3,3 A
• Sukimo momentas 130 Nm
• Veleno diametras 25,4 mm
• Sukimosi greitis 24 m/min
• Svoris 15,3 kg
• Darbinė temperatūra
-30 / +50 ºC
• Grandinės ilgis 2.5 m

Pavara
VN.M20

Vartų plotis (maks.)

35 m2

Aprašymas

Pavara

230 Vac

VN.MT20

Vartų plotis (maks.)

40 m2

Aprašymas
400 Vac (50-60Hz)
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VN.MT40V

(Nesubalansuotos apsauginės žaliuzės)

Pavara
VN.MT20

Vartų plotis (maks.)

40 m2

Aprašymas
400 Vac (50-60Hz)
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Techniniai duomenys
• Variklio įtampa 400 V
• Srovės stipris 2,2 A
• Sukimo momentas 340 Nm
• Veleno diametras 25,4 mm
• Sukimosi greitis 24 m/min
• Svoris 22,9 kg
• Darbinė temperatūra
-30 / +50 ºC
• Grandinės ilgis 2.5 m

- benincagroup.com

Made in Italy

• Elektromechaninė 400V (50-60Hz) pavara su pavaros
atpalaidavimu ir avariniu atidarymu grandine,
• Intensyviam naudojimui pukiai tinkantis
ventiliuojamas variklis su elektriniu stabdžiu,
• Lengvas ir tikslus galinių padėčių nustatymas,
• Specialia alyva tepamas variklis su grūdinto plieno varžtais,
• Bronzinė pavara užtikrina aukštą našumą, maksimalų
patikimumą ir žemą triukšmo lygį.

Produktų katalogas 2019
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IŠORINIAI VALDYMO BLOKAI
PAKELIAMŲ GARAŽO VARTŲ AUTOMATIKA

THINKY
Išorinis valdymo blokas 230V. Variklio įtampa
(230 V 900W arba 400 V 2200W).

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS:
• Integruotas LCD ekranas.
• Integruotas 433.92 MHz 3 kodų imtuvas
(fiksuotas, kintamas, ARC). Galima įrašyti iki 64 pultelių.
• Galimybė prijungti “absoliutų” enkoderį.
• Automatinis parametrų nustatymas, varikliams turintiems
“absoliutų” enkoderį.
• Išimamos laidų kaladėlės.
• Automatinė, pusiau automatinė ir “Dead Man” loginės funkcijos.
• Variklio galinių išjungėjų jungtis.
• Atidarymo, uždarymo, pakopinė, pėsčiojo ir stop funkcijos.
• Įvestis 4 poroms fotoelmentų.
• Įvestis saugumo briaunai.
• įvestis saugumo sensoriui.
• Konfiguruojama atidarytų vartų indikatoriaus, antro radijo kanalo,
serviso lemputės, apšvietimo išvestis.
• Apsauga esant fazės gedimui arba varikliui viršijus
leistinos įtampos ribą.
• Papildoma galimybė keisti valdymo bloko parametrus
naudojant integruotą “Advantouch” sistemą.
• Ciklų skaičius.
• Galimybė nustatyti slaptažodį.
• Įspėjimas apie artėjantį techninį aptarnavimą.
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ĮVESTYS | IŠVESTYS

GALIMI MODELIAI:

THINKY.P

THINKY.I

PRIEDAI

DA.2S

SC.RD

KPO

KPC

230 Vac
50 Hz
dISG:oN

400 Vac
50 Hz
dISG:oFF

SC.RD

ĮVESTYS | IŠVESTYS

4 5 6 7 8 9
1 2 3

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21

SCA
24 Vac
3W max

•
•

•
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PRIEDAI
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• Parametrų ir loginių reikšmių nustatymas
jungikliais,
• Integruotas 433.92 MHz 3 kodų imtuvas
(fiksuotas, kintamas, ARC),
• Išimamos laidų kaladėlės,
• Galinių išjungėjų įvestis,
• Atidarymo, uždarymo ir pėsčiojo įvestis,
• Įvestys 4 poroms fotoelementų,
• Saugumo briaunos įvestis,
• Įvestis valdymo bloko mygtukams,
• Atidarytų vartų indikatoriaus išvestis,
• 5 lygių elektroninis sukimo momento
reguliavimas,
• Papildoma galimybė keisti valdymo bloko
parametrus naudojant “Advantouch” sistemą.

•
•
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PAGRINDINĖS FUNKCIJOS:

24V įtampa
230V įtampa
400V įtampa
ĮVESTYS
Pakopinė funkcija
Open
Close
Pėsčiojo funkcija
Fotoelementai atidarymo fazėje
Fotoelementai uždarymo fazėje
Stop
Įvestis saugumo briaunos prijungimui
Galinių išjungėjų įvestis pirmai pavarai
Galinių išjungėjų įvestis antrai pavarai
Įvestis saugumo sensoriui
IŠVESTYS
Pirmos pavaros išvestis
Antros pavaros išvestis
Švyturėlis
12V elektrinės spynos išvestis
Papildoma išvestis elektrinio užrakto kortelei
Papildomo apšvietimo išvestis
Papildoma 24V išvestis
Atidarytų vartų indikatorius
Fotoelementų maitinimo išvestis su Phototest funkcija
Antras radijo kanalas
LOGINĖS REIKŠMĖS
„Dead Man“ saugumo funkcija
Pusiau automatinė funkcija
Automatinė funkcija
“Daugiabučio” funkcija
Pakopinė funkcija (atidaryta-uždaryta-atidaryta)
Laikmačio funkcija atidarymo fazėje
Reguliuojamas sulėtėjimo laikas
Fiksuotas sulėtėjimo laikas
Elektroninis stabdymas
Įspėjamasis švyturėlio mirksėjimas
Išjungti fotoelementus atidarymo fazėje
Vartų uždarymas kirtus fotoelementus
Hidraulinio variklio slėgio palaikymas
Uždarymo uždelsimas pirmai pavarai
Atidarymo uždelsimas antrai pavarai
REGULIAVIMAS
Elektromechaninis jėgos reguliavimas
Elektroninis jėgos reguliavimas
Greičio reguliavimas
Automatinis parametrų nustatymas
Parametrų keitimas potenciometru
Parametrų keitimas LCD ekrane
KITOS SAVYBĖS
LED diagnostika
433.92 MHz integruotas imtuvas su kintamu kodu
433.92 MHz integruotas imtuvas su trigubu kodavimu
433.92 MHz integruotas imtuvas su pažangiu kintamu kodu (ARC)
Parametrų nustatymas LCD ekrane
Ciklų skaičius
Baterija
Enkoderio valdymas
Inverterio valdymas
KNX sąsajos valdymas
Integruota ESA sistema
Serviso įspėjimas
Slaptažodis
Integruotas beterijų pakrovėjas

CELL.P

VALDYMO BLOKO FUNKCIJOS

Išorinis 230V valdymo blokas. Variklio įtampa 230V 750W.

THINKY

CELL.P

Produktų katalogas 2019

_13

EVA.7
• 24 V elektromechaninis kelio užtvaras, intensyviam naudojimui,
su integruotu imtuvu ir baterijos pakrovėju.
Maitinimo įtampa 100-250 VAC, 50/60 Hz.
• Integruotas “absoliutus” enkoderis, kuris užtikrina tikslumą
ir pažangesnę kelio užtvaro valdymo kontrolę, todėl net esant
elektros įtampos dingimams, kelio užtvaras visada tiksliai
nustatys vamzdžo padėtį.
• Integruota STC sistema, kuri tiksliai apskaičiuoja jėgą reikalingą
kelio užtvaro veikimui.
• Lengvas montavimas ir galimybė greitai sinchronizuoti du kelio
užtvarus dėka SIS plokštės.
• Sumažintas energijos sunaudojimas “budėjimo režime”.
• Galimybė integruoti fotoelementus.
• Integruota įspėjamoji lempa.

KELIO UŽTVARAI

EVA.5
• 24 V elektromechaninis kelio užtvaras, intensyviam naudojimui,
su integruotu imtuvu ir baterijos pakrovėju.
Maitinimo įtampa 100-250 VAC, 50/60 Hz.
• Integruotas “absoliutus” enkoderis, kuris užtikrina tikslumą
ir pažangesnę kelio užtvaro valdymo kontrolę, todėl net esant
elektros įtampos dingimams, kelio užtvaras visada tiksliai
nustatys vamzdžo padėtį.
• Integruota STC sistema, kuri tiksliai apskaičiuoja jėgą reikalingą
kelio užtvaro veikimui.
• Lengvas montavimas ir galimybė greitai sinchronizuoti du kelio
užtvarus dėka SIS plokštės.
• Sumažintas energijos sunaudojimas “budėjimo režime”.
• Galimybė integruoti fotoelementus.
• Integruota įspėjamoji lempa.
TECHNINIAI DUOMENYS:
• Užtvaro vamzdžio ilgis 5 m
• Maitinimo įtampa 230 V
• Variklio įtampa 24 V
• Srovės stipris 1,6 A
• Saugumo klasė IP 44
• Sukimo momentas 205 Nm
• Atidarymo greitis 3÷5 s
• Darbinė temperatūra -30 / +50 ºC
• Svoris 54,8 kg

TECHNINIAI DUOMENYS:
• Užtvaro vamzdžio ilgis 7 m
• Maitinimo įtampa 230 V
• Variklio įtampa 24 V
• Srovės stipris 1,6 A
• Saugumo klasė IP 44
• Sukimo momentas 285 Nm
• Atidarymo greitis 5÷7 s
• Darbinė temperatūra -30 / +50 ºC
• Svoris 78,4 kg

PRIEDAI

EVA7.A

Užtvaras
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EVA.7

PRIEDAI

EVA5.A

Užtvaras
EVA.5

EVA5.A2

EVA.L

Maksimalus pravažiavimas

5m

Aprašymas
24 Vdc

EVA7.A2

EVA.L

Maksimalus pravažiavimas

7m

Aprašymas
24 Vdc

VE.650

• 24 V elektromechaninis dešininis kelio užtvaras
intensyviam naudojimui.
• Lengvai ir greitai keičiama kelio užtvaro pusė
• Rankinis atpalaidavimas.
• Galimybė integruoti FTC.S fotoelementus,
kurie integruojami kelio užtvare.
• 2 reguliuojami mechaniniai stabdikliai.
• Galimybė prijungti atsarginę bateriją.
• Amperometrinis sensorius apsaugai nuo prispaudimo.
• Galimybė įsigyti nerūdijančio plieno LADY.I kelio užtvarą.
• Paprasta, greita ir patikima vamzdžio balansavimo sistema.

• 24 V elektromechaninis dešininis kelio
užtvaras intensyviam naudojimui.
• Lengvai ir greitai keičiama kelio užtvaro pusė.
• Galimybė integruoti FTC.S fotoelementus,
kurie integruojami kelio užtvare.
• 2 reguliuojami mechaniniai stabdikliai.
• Galimybė prijungti atsarginę bateriją.
• Amperometrinis sensorius apsaugai nuo prispaudimo.
• Trys reguliuojami galiniai išjungėjai
stabdymo fazei ir uždarymo pozicijai.
• Papildomai galima komplektuoti pagrindo plokštę VE.P650.

TECHNINIAI DUOMENYS:
• Užtvaro vamzdžio ilgis 4,2 m
• Maitinimo įtampa 230 V
• Variklio įtampa 24 V
• Srovės stipris 1,6 A
• Saugumo klasė IP 44
• Sukimo momentas 205 Nm
• Atidarymo greitis 3÷5 s
• Darbinė temperatūra
-30 / +50 ºC
• Svoris 50,8 kg

TECHNINIAI DUOMENYS:
• Užtvaro vamzdžio ilgis 6.5 m
• Maitinimo įtampa 230 V
• Variklio įtampa 24 V
• Srovės stipris 1,6 A
• Saugumo klasė IP 44
• Sukimo momentas 285 Nm
• Atidarymo greitis 5÷7 s
• Darbinė temperatūra
-30 / +50 ºC
• Svoris 77,2 kg

Produktų katalogas 2019

LADY

PRIEDAI

LADY.A

VE.C650

VE.L650

Užtvaras
LADY

Maksimalus pravažiavimas

4m

Aprašymas

Užtvaras

24 Vdc

VE.650

Maksimalus pravažiavimas

6.5 m

Aprašymas
24 Vdc

Made in Italy

VE.650A

- benincagroup.com

VE.500S
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PRIEDAI
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DA.24V
Integruotas 24V valdymo blokas LADY ir VE.650 kelio užtvarams.
Kelio užtvaro įtampa (24V 160W).

KELIO UŽTVARAI
INTEGRUOTI VALDYMO BLOKAI

CP.EVA
Integruotas 24V valdymo blokas EVA.5 ir EVA.7 kelio užtvarams.
Kelio užtvaro įtampa (24V 160W).

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS:
PAGRINDINĖS FUNKCIJOS:

• Parametrų ir loginių
funkcijų nustatymas
potenciometrais ir jungikliais,
• Paruošta jungtis imtuvui,
• Išimamos laidų kaladėlės,
• Galinių išjungėjų įvestis,
• Atidarymo, uždarymo, stop,
pakopinė, fotoelementų įvestys,
• Išvestis integruotam vamzdyje
LED apšvietimui EVA.L,
• Amperometrinis sensorius
kliūties aptikimui,
ir apsaugai nuo prispaudimo
• Elektroninis sulėtinimas.

• Parametrų ir loginių funkcijų nustatymas
potenciometrais ir jungikliais,
• Paruošta jungtis imtuvui,
• Išimamos laidų kaladėlės,
• Galinių išjungėjų įvestis,
• Atidarymo, uždarymo, stop, pakopinė,
fotoelementų įvestys,
• Išvestis integruotam LED apšvietimui
vamzdyje LADY.L, VE.L650,
• Amperometrinis sensorius kliūties
aptikimui ir apsaugai nuo prispaudimo,
• Elektroninis sulėtinimas.

ĮVESTYS | IŠVESTYS

- benincagroup.com
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AUX2

LAMP
24 Vdc

BAR
LIGHT
24 Vdc

P.P.
CLOSE
OPEN
PHOT
STOP
SWC
SWO
COM

BLINK

ANT
SHLD

AUX

24V

MOT

24 Vdc
500 mA

ĮVESTYS | IŠVESTYS

ABS
ENCODER

PRIEDAI

SIS

PRIEDAI

DA.2S

AW

CP.EVA

SC.RD

DA.BT2

DA.BT6

EVA.SUP

DA.2S

SC.RD

AW

DA.24V

CBY.24V

DA.BT2

DA.BT6

ONE.2WI

BAR
LIGHT
24 Vdc

PRIEDAI

SIS

DA.2S

DA.BT2

DA.BT6

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
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P.P.
CLOSE
OPEN
PHOT
STOP
SWC
SWO
COM

LAMP
24 Vdc

AUX2

BLINK

ANT
SHLD

AUX

24V

MOT

24 Vdc
500 mA

•

•
•

•

•
•

•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
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ĮVESTYS | IŠVESTYS

•
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• Integruotas LCD ekranas.
• Integruotas 433.92 MHz 3 kodų imtuvas.
(fiksuotas, kintamas, ARC). Galima įrašyti iki 64 pultelių.
• Išimamos laidų kaladėlės.
• Automatinė, pusiau automatinė ir “Dead Man” loginės funkcijos.
• Variklio galinių išjungėjų įvestis.
• Atidarymo, uždarymo, pakopinė, fotoelementų ir stop įvestis.
• Išvestis EVA.L integruotam apšvietimui ant vamzdžio.
• Programuojama išvestis (atidaryto kelio užtvaro indikatorius,
antras radijo kanalas, vamzdžio apšvietimas, fotoelementų
testavimas, aptarnavimo įspėjimas).
• Galimybė greitai sinchronizuoti du kelio užtvarus
dėka SIS plokštės.
• Automatinis veikimo parametrų nustatymas.
• Amperometrinis sensorius apsaugai nuo prispaudimo.
• Reguliuojamas sulėtėjimas.
• Ciklų skaičius.
• Galimybė nustatyti slaptažodį.
• Įspėjimas apie artėjantį techninį aptarnavimą.
• Integruotas baterijų pakrovėjas,tinkantis
DA.BT2/DA.BT6 baterijų modeliams.

DA.24V

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS:

VALDYMO BLOKO FUNKCIJOS
24V įtampa
230V įtampa
400V įtampa
ĮVESTYS
Pakopinė funkcija
Open
Close
Pėsčiojo funkcija
Fotoelementai atidarymo fazėje
Fotoelementai uždarymo fazėje
Stop
Įvestis saugumo briaunos prijungimui
Galinių išjungėjų įvestis pirmai pavarai
Galinių išjungėjų įvestis antrai pavarai
Įvestis saugumo sensoriui
IŠVESTYS
Pirmos pavaros išvestis
Antros pavaros išvestis
Švyturėlis
12V elektrinės spynos išvestis
Papildoma išvestis elektrinio užrakto kortelei
Papildomo apšvietimo išvestis
Papildoma 24V išvestis
Atidarytų vartų indikatorius
Fotoelementų maitinimo išvestis su Phototest funkcija
Antras radijo kanalas
LOGINĖS REIKŠMĖS
„Dead Man“ saugumo funkcija
Pusiau automatinė funkcija
Automatinė funkcija
“Daugiabučio” funkcija
Pakopinė funkcija (atidaryta-uždaryta-atidaryta)
Laikmačio funkcija atidarymo fazėje
Reguliuojamas sulėtėjimo laikas
Fiksuotas sulėtėjimo laikas
Elektroninis stabdymas
Įspėjamasis švyturėlio mirksėjimas
Išjungti fotoelementus atidarymo fazėje
Vartų uždarymas kirtus fotoelementus
Hidraulinio variklio slėgio palaikymas
Uždarymo uždelsimas pirmai pavarai
Atidarymo uždelsimas antrai pavarai
REGULIAVIMAS
Elektromechaninis jėgos reguliavimas
Elektroninis jėgos reguliavimas
Greičio reguliavimas
Automatinis parametrų nustatymas
Parametrų keitimas potenciometru
Parametrų keitimas LCD ekrane
KITOS SAVYBĖS
LED diagnostika
433.92 MHz integruotas imtuvas su kintamu kodu
433.92 MHz integruotas imtuvas su trigubu kodavimu
433.92 MHz integruotas imtuvas su pažangiu kintamu kodu (ARC)
Parametrų nustatymas LCD ekrane
Ciklų skaičius
Baterija
Enkoderio valdymas
Inverterio valdymas
KNX sąsajos valdymas
Integruota ESA sistema
Serviso įspėjimas
Slaptažodis
Integruotas beterijų pakrovėjas

CP.LADY

Integruotas 24V valdymo blokas LADY kelio užtvarams.
Kelio užtvaro įtampa (24V 160W).

CP.EVA

CP.LADY

Produktų katalogas 2019
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NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIAI
IR IMTUVAI
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Pažangus kintamas kodas, kurio perduodamo kodo šifro ilgis
(128 bitų kodifikacija vietoj 64 bitų) užtikrina maksimalų saugumą.

www.beninca.com/page/togo.html

TO.GO2A - TO.GO4A

TO.GO2VA - TO.GO4VA

Pažangaus kintamo kodo (ARC) 433.92 MHz nuotolinis valdymo
pultelis. Galima rinktis 2 arba 4 kanalų pultelį.

Universalus valdymo pultelis. Gali valdyti pažangaus
kintamo kodo (ARC) ir standartinio kintamo kodo automatikas.

HAPPY AK

• Happy serijos nuotolinio valdymo pulteliai gali
būti 2 ir 4 kanalų. Jų dangteliai gali būti keičiami
pasirenkant iš trijų skirtingų dangtelių spalvų,
• Pažangus kintamas kodas (ARC) užtikrina
maksimalų saugumą dėka 128 bit koduotės,
• Galima susieti pultelį su kintamo kodo imtuvu
ir tuo pačiu metu su kitu imtuvu su ARC koduote,
• Lengvas priėjimas prie baterijos,
paslėptos už spalvoto dangtelio.

• Happy serijos nuotolinio valdymo pulteliai gali būti
2 ir 4 kanalų. Jų dangteliai gali būti keičiami pasirenkant
iš trijų skirtingų dangtelių spalvų,
• Dvigubas kodavimas: pažangus kintamas kodas (ARC), užtikrina
maksimalų saugumą dėka 128 bit koduotės ir fiksuoto kodo,
• Galima susieti pultelį su kintamo kodo imtuvu ir tuo pačiu
metu su kitu imtuvu su ARC koduote,
• AK serijos pulteliais galima kopijuoti kitą pultelį
net esant toli nuo valdymo bloko,
• Lengvas priėjimas prie baterijos,
esančios už spalvoto dangtelio.

FLIP.4

ONE.2WB

ONE.2WI

433.92 MHz 2 kanalų universalus imtuvas su dėžute.
Imtuvas tinkamas kintamo kodo, programuojamo kodo bei
pažangaus kintamo kodo signalams. Pirmas į atmintį įrašytas
pultelis nustato imtuvo priimamo kodo tipą.

433.92 MHz 2 kanalų universalus imtuvas be dėžutės.
Imtuvas tinkamas kintamo kodo, programuojamo kodo bei
pažangaus kintamo kodo signalams. Pirmas į atmintį įrašytas
pultelis nustato imtuvo priimamo kodo tipą.

Made in Italy

FLIP.2

- benincagroup.com

FLIP.4
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PRIEDAI

LAMPI.LED | LAMPI.24LED

LAMPI.24LED

230 V LED įspėjamasis švyturėlis su integruota antena.

24 V LED įspėjamasis švyturėlis su integruota antena.

PUPILLA.B

PUPILLA
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Išorėje montuojamų fotoelementų pora, su saulės baterija.

24V fotoelementai reguliuojami 180° kampu.
Venu metu galima sujungti 4 poras fotoelementų.
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REGISTRAZIONE N° IT01.IT/713.033.V

AUTOMATISMI BENINCA
ITALIŠKA AISTRA

TALY
I
C
IN

E’ UN MARCHIO CERTIFICATO AVENTE I REQUISITI DEL
SISTEMA IT01 - 100% QUALITA’ ORIGINALE ITALIANA
acts according to system IT01 - 100% Original Italian Quality

MAD
%
0
E
10

ER

QUESTA CERTIFICAZIONE E’ INOLTRE VALIDA PER IL SEGUENTE CAMPO APPLICATIVO:
2013 m. Beninca kompanija gavo 100% pagaminta Italijoje sertifikatą.
This certificate is also valid for the following product or service range:
Beninca surinkimo linijos organizuotos pagal produktų grupes,
o įdiegta valdymo sistema leidžia identifikuoti kiekvieno
produkto kodą ir kiekį bet kuriuo metu.

T IFIC ATE

AUTOMATISMI PER APERTURA CANCELLI
Automated
system
gatesatitinka aukščiausius reikalavimus
Siekiant
užtikrinti,for
kad varikliai
atliekami svarbūs funkciniai ir elektriniai bandymai produktams
dar esant gamybos linijoje. Šiais bandymais patikrinama variklio
veikimo apkrova ir elektros izoliacija.

DITTA PRODUTTRICE E DISTRIBUZIONE
Manufacturer and
distribution Company
Kiekvieno produkto testavimo metu gauti unikalūs
duomenys yra saugomi duomenų bazėse.

AUTOMATISMI BENINCA’ SPA
Via Capitello, 45 - 36066 Sandrigo (VI)

SISTEMA IT01 - 100% QUALITA’ ORIGINALE ITALIANA
The certified Company:

QUESTI PRODOTTI SONO:
These products are:

M a dD
e -i REALIZZATI
n Italy
CON DISEGNI E PROGETTAZIONE

Organismo Asseverante:
Supporting unit:
PROMINDUSTRIA SPA

MADE IN ITALY
CERTIFICATE

AA000000

WALTER MARTINI
President

Stamp / Trade Mark
Timbro dell’Istituto

- benincagroup.com

ITPI

Made in Italy

ESCLUSIVI DELL’AZIENDA
Made according to the Company’s exclusive styles and designs
E - COSTRUITI ADOTTANDO LE LAVORAZIONI
ARTIGIANALI, TRADIZIONALI TIPICHE ITALIANE
Made according to the typical Italian craftmanship and tradition
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A - FABBRICATI INTERAMENTE IN ITALIA
Entirely Made in Italy
B - REALIZZATI CON SEMILAVORATI ITALIANI
Made with Italian components
C - COSTRUITI CON MATERIALI NATURALI
DI QUALITA’ E DI PRIMA SCELTA
Made with natural top quality materials

NAZZARENO VITA
Director

MILANO, 29/03/2013

LA VALIDITA’ DEL PRESENTE CERTIFICATO MADE IN ITALY E’ SUBORDINATA AL RIESAME COMPLETO DEL SISTEMA CON PERIODICITA’ ANN
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SAUGUMAS TAI VERTYBĖ

Beninca produktai sukurti taip, kad atitiktų įvairius rinkos
reikalavimus. Siekiant užtikrinti, kad produktai atitiktų visus
reikalavimus, projektavimo ir testavimo fazėse atliekami
elektromechaniniai ir mechaniniai bandymai atkartojant juos
realioje aplinkoje. Bandymams atlikti įrengtos dvi bandymų salės,
viena viduje, kita lauke. Atliekant bandymus taikoma „blogiausio
scenarijaus“ metodologija, todėl produktai yra testuojami
ekstremaliose ribose, imituojant:
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- benincagroup.com

• Svyravimus susijusius su nominalios galios ir dažnio reikšmėmis
• Klimato sąlygas
• Padidėjusią apkrovą ir intensyvumą lyginant
su deklaruojamomis reikšmėmis

ATITIKTIES TESTAI
Šie testai atliekami siekiant įvertinti sukeliamą triukšmą ir nustatyti
ar jis atitinka Europos standartus. Šie testai taip pat leidžia
identifikuoti ar produktas yra pasiruošęs gauti “CE” ženklinimą.

PATIKIMUMAS GARANTUOJA KOKYBĘ

Produktų katalogas 2019
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Kokybiškų žaliavų pasirinkimas, 3 lygių vidinė kontrolė,
bendradarbiavimas su patikimais Italijos tiekėjais - visa tai sudaro
įmonės kokybės kontrolės politiką. Įmonė dirba turėdama tikslą
išlaikyti aukštą produktų kokybės ir patikimumo lygį, o tai
visada ir buvo pagrindinė įmonės misija.
ŽALIAVŲ KONTROLĖ: vyksta žaliavoms pasiekus įmonę,
kurios metu atliekami fiziniai ir metrologiniai testai.
PROCESO KONTROLĖ: atliekama gamybos eigoje,
kurios metu tikrinami laidai, atliekami patikrinimai
remiantis naudojimosi instrukcija.
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Beninca kokybės kontrolė buvo sertifikuota TUV Italia pagal
ISO 9001 standartą ir patvirtina, kad įmonė įsipareigoja laikytis
visų reikalaujamų standartų.

- benincagroup.com

Made in Italy

PRODUKTŲ AUDITAS: atsitiktinės atrankos būdu
atrenkami ir testuojami galutiniai produktai
ar tam tikri produktų rinkiniai.
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Made in Italy

Produktų katalogas 2019

Produktų katalogas 2019
- benincagroup.com

/ 44

Roletai, žaliuzės, var tai ir jų automatika, pergolės, tinkleliai, markizės
Dirbame visoje Lietuvoje
w w w. d e x t e r a . l t
N e m o k a m a l i n i j a 8 8 0 0 0 0 013

AUTOMATISMI
BENINCÀ Spa
Via del Capitello, 45
36066 Sandrigo (VI) ITALY
T +39 0444 751030
F +39 0444 759728
sales@beninca.com
www.beninca.com

AUTOMATISMI CAB Srl
Via della Tecnica, 10 (Z.I.)
36010 Velo D’Astico (VI)
ITALY
T +39 0445 741215
F +39 0445 742094
info@automatismicab.com
www.automatismicab.com

HI-MOTIONS Srl
Via dell’Industria, 91
36030 Sarcedo (VI) ITALY
T +39 0445 367536
F +39 0445 367520
info@himotions.com
www.himotions.com

RISE Srl
Via Maso, 27
36035 Marano V. (VI) ITALY
T +39 0444 751401
info@riseweb.it
www.riseweb.it

BYOU è un marchio di:
AUTOMATISMI
BENINCÀ SpA
Via del Capitello, 45
36066 Sandrigo (VI) ITALY
T +39 0444 751030
F +39 0444 759728
www.byouweb.com

MYONE Srl
Via Abbate Tommaso, 52
30020 Quarto D’Altino (VE)
ITALY
T&F +39 0422 824384
info@myoneautomation.com
www.myoneautomation.com

