
Compatibile con le App

REV
Automatyka bram przesuwnych
mieszkalnych i przemysłowych

Bezpieczne i łatwe w obsłudze
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REV

KOD. POZOSTAŁE DANE

616000 REV220 1400 kg* ** NET230N z
• Elektroniczna regulacja siły 
• Regulacja prędkości i spowolnienia na otwieraniu i zamykaniu
• Kontrola silnika za pomocą encodera oraz wykrywanie przeszkody

616003 REV220/M 1400 kg* ** NET230N z

• Nieodwracalny
• Magnetyczne wyłączniki krańcowe
• Regulacja prędkości i spowolnienia na otwieraniu i zamykaniu
• Kontrola silnika za pomocą encodera oraz wykrywanie przeszkody

616001 REV220/RF 1400 kg *** NET230N z

• Odwracalny z hamulcem na otwieraniu/zamykaniu
• Wyłączniki krańcowe
• Przekładnia w kąpieli olejowej
• Regulacja prędkości i spowolnienia na otwieraniu i zamykaniu
• Kontrola silnika za pomocą encodera oraz wykrywanie przeszkody

616004 REV220/
RFM 1400 kg *** NET230N z

• Odwracalny z hamulcem na otwieraniu/zamykaniu
• Magnetyczne wyłączniki krańcowe
• Przekładnia w kąpieli olejowej
• Regulacja prędkości i spowolnienia na otwieraniu i zamykaniu
• Kontrola silnika za pomocą encodera oraz wykrywanie przeszkody

KOD. POZOSTAŁE DANE

616011 REV24/F 1400 kg* *** NET24N • Elektroniczna regulacja siły 
• Regulacja prędkości i spowolnienia na otwieraniu i zamykaniu

616012 REV24/M 1400 kg* *** NET24N
• Nieodwracalny
• Magnetyczne wyłączniki krańcowe
• Regulacja prędkości i spowolnienia na otwieraniu i zamykaniu

Motoreduktory 230 AC z centralą sterującą, wyłącznikami krańcowymi i encoderem

Motoreduktory 24V ⎓ z centralą sterującą i wyłącznikami krańcowymi

Dla wszystkich modeli (oprócz wersji IB): centrala sterujaca i podstawa mocująca do zabetonowania w komplecie
* W przypadku wykorzystania powiększonego koła zębatego art.Z 22 przewidywane spadek siły uciągu o 30%

Dla wszystkich modeli (oprócz wersji IB): centrala sterujaca i podstawa mocująca do zabetonowania w komplecie
* W przypadku wykorzystania powiększonego koła zębatego art.Z 22 przewidywane spadek siły uciągu o 30%

REV to gama elektromechanicznych motoreduktorów zaprojektowanych do bram przesuwnych lub 
samonośnych o dużych gabarytach, idealna do zastosowań, w których wymagany jest intensywny cykl 
pracy.
• Przeznaczona do użytku w strefach mieszkalnych i przemysłowych
• Odpowiednia do użytku intensywnego, gama wyróżnia się solidnością i niezawodnością
• Szeroka gama rodzajów złożona z wersji 24V lub 230V nieodwracalnych lub odwracalnych (uruchomienie automatyczne 

odblokowania w razie braku prądu)
• Przestudiowana do bram przesuwnych i samonośnych aż do 1400 kg
• Możliwość regulacji spowolnienia przy otwieraniu i zamykaniu dzięki kontroli silnika na encoder (używając centrali sterującej serii 

DE@NET)
• Regulacja zawiasów i ustawienie oświetlenia z kartą rozszerzenia NET- EXPANSION (jako opcja i kompatybilna tylko z centralami 

serii DE@NET)
• Obudowa odporna na wandalizm do zabezpieczenia silnika w miejscach gdzie istnieje ryzyko uszkodzenia
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poz. opis

1 Kolumienka z fotokomórką

2 Motoreduktor

3 Fotokomórki

4 Listwa czuła

5 Migająca lampa ostrzegawcza

6 Przełącznik kluczykowy / Digikey

7 Puszka rozgałęźna lub studzien-
ka kontroli połączeń

COD. 672645
Art. GTI4
Biały pilot, 4 kanały, 433 MHz, z 3 
możliwościami kodowania: HCS 
Rolling-Code, Dip-Switch i nowe 
kodowanie D.A.R.T.

COD. 672635
Art. GTI2
Biały pilot, 2 kanały, 433 MHz, z 3 
możliwościami kodowania: HCS 
Rolling-Code, Dip-Switch i nowe 
kodowanie D.A.R.T.

Przykład instalacji i akcesoriów

Wąż ochronny do kabli zasilających
Wąż ochronny Ø40 do połączenia pomiędzy centralą sterującą i puszką rozgałęźną
Wąż ochronny  Ø20 lub korytko PVC zewnętrzne do połączenia pomiędzy centralą sterującą i 
urządzeniami kontrolnymi i zabezpieczającymi

COD. 661063
Art. AURA230
Migająca lampa ostrzegawcza 
LED 230V z wbudowaną anteną, 
433 MHz

COD. 661083
Art. AURA24
Migająca lampa ostrzegawcza 
LED 24V z wbudowaną anteną, 
433 MHz

COD. 662043
Art. LINEAR/B
Komplet fotokomórek 
natynkowych z regulacją 
ustawienia, z nadajnikiem 
zasilanym na baterie. Zasięg 
7/15m

COD. 662044
Art. LINEAR
Komplet fotokomórek 
natynkowych z regulacją 
ustawienia, możliwość działania 
zsynchronizowanego. Zasięg 
20m

COD. 662047
Art. LINEAR/SHIELD 
Komplet fotokomórek 
natynkowych LINEAR z obudowa 
wandaloodporna art. COVER

COD. 681060
Art. COVER
Osłona wandaloodporna 
aluminiowa dla fotokomórki do 
LINEAR i LINEAR/B (2 szt)

COD. 664020
Art. PILLY/BASE
Podstawa mocująca kolumienki 
do zacementowania

COD. 664010
Art. PILLY/120
Kolumienka pod fotokomórkę z 
akcesoriami wysokość 100 cm 
(2 szt)

COD. 664000
Art. PILLY/60
Kolumienka pod fotokomórkę 
wysokość 55 cm (2 szt)

COD. 663311
Art. DIGISLIM
Klawiatura kodowa kluczowa 
przewodowa z czytnikiem 
zbliżeniowym

COD. 663280
Art. DIGIRAD
Klawiatura kodowa radiowa

COD. 678264
Art. NET24N/PROBOX
Centrala sterująca NET24N 
z transformatorem 250VA, 
zainstalowana na płycie z korytkami 
i szyną DIN, do użycia z art. 
STEELBOX

COD. 677611
Art. NET230N/PROBOX
Centrala NET230 zainstalowana na 
płytce z korytkami i szyną DIN do 
użytku dla art. STEELBOX

COD. 663310
Art. DIGIPRO
Klawiatura kodowa 
kluczowa przewodowa z 
czytnikiem zbliżeniowym

COD. 673011
Art. COINPROX
Klucz zbliżeniowy 
transponderowy

COD. 673001
Art. CARDPROX
Karta zbliżeniowa 
transponderowa neutralna 
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105 mm.

*
 Z15  (Réversible) 100 mm
 Z18  (Irréversible) 106 mm

Crémaillère

D D
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DANE TECHNICZNE REV220 - REV220/M
REV220/IB

REV220/RF - REV220/RFM
REV220/RF/IB

REV24/F - REV24/M
REV24/IB

Napięcie zasilania silnika (V) 230V ~ ± 10 % (50/60 Hz) 24V ⎓

Moc pobierana (W) 500 250

Siła ciągu (N) 900 1200 450

Cykl pracy (ilość manewrów/h) przy długości 
bramy 8m

27 dla bram do 1000kg
22 dla bram do 1400kg

36 dla bram do 1000kg
31 dla bram do 1400kg

Maksymalna ilość manewrów na dobę (24 h)
dla skrzydeł o dł. do 8m

270 dla bram do 1000kg
220 dla bram do 1400kg

300 dla bram do 1000kg
250 dla bram do 1400kg

Wbudowany kondensator (μF) 14 12,5 \

Zakres temperatur pracy (°C) -20 ÷ 50

Zabezpieczenie termiczne silnika (°C) 150 \

Prędkość (m/min) 10 12

Zębatki serii Z18 Z15 Z18

Waga produktu z opakowaniem (Kg) 18

Ciśnienie akustyczne (dBA) < 70

Stopień ochrony IPX4 (IP44 z magnetycznymi wyłącznikami krańcowymi)

Właściwości techniczne i wielkości

podpora silnika do 
przykręcenia lub zace-
mentowania
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Z18 - Nieodwracalny
Z15 - Odwracalny

przykład 
zacementowanie

COD. 672920
Art. D-BAND KIT
Zestaw do transmisji radiowej 
868 MHz, nadjnik i odbiornik, 
dla listw rezystancyjnych lub 
mechanicznych

COD. 681034
Art. SMFLED230/2
Migająca lampa ostrzegawcza 
LED 230V z wbudowaną anteną, 
433 MHz 
 

COD. 171035
Art. C-20
Listwa mechaniczna o dł. 2m 

COD. 171039
Art. CR-20
Listwa rezystancyjna o 
dł. 2m 
zgodna z EN12978

COD. 667053
Art. Soft3 
Profil z aluminium i gumy 
odpowiedni do zmniejszenia siły 
uderzenia dla drzwi przesuwnych i 
skrzydłowych (12m)

COD. 619090
Art. Koło zębate 
Z22*
Koło zębate Z=22 do REV

COD. 629290
Art. BAT
Zestaw akumulatorów 
złożony z 2 baterii 
wielokrotnego ładowania 
12V - 1,2Ah, wyposażony w 
przewody połączeniowe dla 
silników 24V

COD. 679210
Art. STEELBOX
Skrzynka ze stali malowanej z 
zamkiem na klucz 
(300 x h400 x 200 mm)

COD. 171044
Art. CC-20
Listwa bezpieczeństwa 8,2 
KΩ L=2m

COD. 677620
Art. NET-
EXPANSION
Karta rozszerzenia 6 wejść 
- 8 wyjść

* W przypadku wykorzystania powiększonego koła zębatego art.Z22 przewiduje się spadek max ciężaru skrzydła o 30%
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30mm

Właściwości

Wyposażony w encoder magnetyczny 
w celu uzyskania stopniowego 
przyśpieszenia i utrzymania stałego 
momentu w fazie spowolnienia.

Silnik z wymuszaną wentylacją w celu 
zagwarantowania wysokiego cyklu pracy.

Do dyspozycji w wersji odwracalnej 
z elektrohamulcem który pozwala na 
automatyczne uruchomienie systemu 
odblokowania w razie braku zasilania  
(art.REV220/RF i REV220/RFM).

Wyłączniki krańcowe magnetycznew 
przypadku szczególnych instalacji (art. 
REV220/M, REV220RF/M lub REV24/M).

Koło zębate o grubości 35mm będące 
w stanie zagwarantować mocowanie 
do mechanizmu zębatkowego także w 
przypadku deformacji skrzydła.

Wyłącznik krańcowy 
elektromechaniczny pionowy 
z zabezpieczeniem (art.REV220, 
REV220RF lub REV24).

Motoreduktor ze ślimakiem ze stali i 
koroną z brązu, smarowany smarem o 
niskiej lepkości, który gwarantuje długi 
okres eksploatacji i niski procent  
zużycia.

Motoreduktor ze smarowaniem w kąpieli 
olejowej dla wersji odwracalnych (art.
REV220/RF i REV220/RFM).

Centrala sterująca w pozycji na 
przodzie w celu ułatwienia okablowania i 
programowania
 
Dostępny także z zewnętrzną centralą 
sterującą (opcja).

Podpora silnika do przykręcenia lub 
zacementowania regulowana na 
wysokości.

Odblokowanie na klucz 
spersonalizowany.

Urządzenie zewnętrznego 
odblokowania z kablem.
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DEA SYSTEM S.p.A.
Via della Tecnica, 6 - 36013 Piovene Rocchette (VI) - ITALY
q+ 39.0445.55.07.89 - p + 39.0445.55.02.65
info@deasystem.com - www.deasystem.com

NET-NODE
cod. 677640

Obudowa odporna na wandalizm w ramych ochrony silników gamy GULLIVER lub REV, 
wyposażona w wyłącznik krańcowy magnetyczny i płytki mocujące dla magnesów

• Duża konstrukcja ze stali malowanej grubość 2mm 

• Zabieg dogłębnie antykorozyjny i malowanie z wykończeniem 
młotkowanym RAL 9006

• Płyta mocująca zestali ocynkowanej grubości 10mm

• Spersonalizowany zamek na klucz

• Bardzo dużej wielkości podpora mocowania dla centrali sterującej, 
akcesorów zabezpieczających i kontrolujących

• Musi być użyty z art.REV220/IB, art.REV220RF/IB lub  
art.REV24/IB i odpowiednimi centralami sterującymi

KOD. 619080  CIĘŻAR: 44Kg

(Ostatnia aktualizacja: luty 2019)

App DEAinstaller jest dostępy na:

DEAinstaller to aplikacja przeznaczona dla instalatora która pozwala programować i 
zarządzać automatyzmami w sposób prosty i intuicyjny przy użyciu smartphonu, w prosty 
sposób podłączając NET-NODE do centrali sterującej.

Aplikacja pozwala regulować szybko i w sposób precyzyjny parametry działania dzięki 
intuicyjnemu interfejsowi.

Dzięki aktualizacjom oprogramowania centrali sterującej zawsze możecie odkryć nowe 
funkcje i możecie tworzyć back-up danych waszych instalacji.

Wymiana centrali sterującej i przywrócenie do pierwotnego stanu działania pilotów waszych 
instalacji stanie się jeszcze łatwiejsze.


