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  Piloty – umożliwiają łatwe i bezpieczne kontrolowanie 

wszelkiej przydomowej automatyki. Jednym naciśnięciem 

guzika możemy kontrolować nie tylko bramę, ale także 

drzwi garażowe czy oświetlenie ogrodowe.

  Lampy ostrzegawcze – to dodatkowe zabezpieczenie,

które nie tylko odstraszy niepożądanych gości ale także

zapewni bezpieczny wjazd na posesję. Automatyczne

uruchomienie w momencie rozpoczęcia pracy bramy, 

to sygnał dla wszystkich znajdujących się w pobliżu 

do zachowania większej ostrożności.

  Fotokomórki – to gwarancja bezpiecznego otwierania 

i zamykania bramy. Gdy w linii zabezpieczonej fotokomórką

pojawi się przeszkoda, skrzydło bramy zostaje automa-

tyczne zatrzymane.

  Listwy bezpieczeństwa – łączą w sobie elementy 

standardowej fotokomórki i niezwykle czułego urządzenia,

które spowoduje zatrzymanie bramy ale także cofnięcie

jej biegu w sytuacji bezpośredniego uderzenia.
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Autoryzowany przedstawiciel FAACKUPON KONKURSOWY (oddaj montażyście lub wyślij do FAAC)

W wielu europejskich krajach prawo nakazuje zawieszać tabliczki 

informujące, że brama otwiera się automatycznie. Wszystko po to, by 

zagwarantować bezpieczeństwo nie tylko domownikom, ale także prze-

chodniom. Firma FAAC Polska, dla której bezpieczeństwo zawsze było

priorytetem, chce rozpropagować ten dobry zwyczaj także w Polsce.

 

Dlatego do każdego zestawu automatyki dokłada taką tabliczkę 

GRATIS!

Pokaż wszystkim, że nad bezpieczeństwem w Twoim domu czuwa lew.

Wywieś tabliczkę na bramie, wymyśl najfajniejsze hasło na nową 

tabliczkę, a zwrócimy Ci pieniądze za zakupiony zestaw. 

Szczegółów konkursu i regulamin szukaj u dilerów i na stronie 

www.faac.pl

IMIĘ I NAZWISKO:

TELEFON / KONTAKT:

DATA MONTAŻU / DILER / MONTER: 

MOJE HASŁO:

Ja, niżej podpisany uczestnik konkursu, wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich
danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji i promocji konkursu “Lew na bramce” 
(zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133 poz. 883). 

KONKURS DLA INWESTORÓW



ZESTAWY DO BRAM

SKRZYDŁOWYCH 413 / 414
ZESTAWY DO BRAM

PRZESUWNYCH SPRINT / 740 / 741
ZESTAWY DO BRAM

GARAŻOWYCH D600 / D1000

jesteśmy największym producentem automatyki na świecie działamy od ponad 40-tu lat i ciągle się rozwijamy, oferując klientom produkty najwyższej jakości

13 / 414

W skład zestawu wchodzą:

 2 siłowniki z elementami mocującymi
 centrala sterująca
 odbiornik fal radiowych 433 MHz
 pilot
 fotokomórki zabezpieczające

Zestawy mogą być uzupełnione: o lampę ostrzegawczą, antenę, dodatkowe 
piloty oraz inne akcesoria dla wygody i bezpieczeństwa domowników.

W skład zestawu wchodzą:

 siłownik z wbudowaną centralą sterującą
 odbiornik fal radiowych 433 MHz
 pilot
 fotokomórki zabezpieczające

Zestawy mogą być uzupełnione: o lampę ostrzegawczą, antenę, dodatkowe 
piloty oraz inne akcesoria dla wygody i bezpieczeństwa domowników.

alą sterującą
MHz

W skład zestawu wchodzą:

 siłownik z wbudowaną centralą sterującą
 szyna 2400-4200mm z łańcuchem lub paskiem kewlarowym
 odbiornik radiowy (1-kanałowy)
 pilot

Zestawy mogą być uzupełnione: o lampę ostrzegawczą, antenę, dodatkowe 
piloty oraz inne akcesoria dla wygody i bezpieczeństwa domowników.
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SPRINT

Napęd elektromechaniczny do bram przesuwnych 
do użytku przydomowego dla skrzydła 

o maksymalnym ciężarze 400 kg.

740 / 741

Napęd elektromechaniczny do bram przesuwnych 
do użytku przydomowego dla skrzydła 
o maks. ciężarze 500 kg (740) lub 900 kg (741)

D600 / D1000

Napędy elektromechaniczne
do bram garażowych do użytku 
przydomowego i półprzemysłowego 
z jednoczęściową szyną jezdną

414

Napęd elektromechaniczny
do bram skrzydłowych do użytku 

przydomowego dla skrzydła
 o długości do 3 m (4 m z zamkiem 

elektromagnetycznym)

413

Napęd elektromechaniczny
do bram skrzydłowych do użytku 
przydomowego i półprzemysłowego
dla skrzydła o długości do 2,5 m

Pilot 3-kanałowy Fix pozwala sterować trzema różnymi
urządzeniami. Na trzech kanałach możemy ustawić 
otwieranie bramy i drzwi garażowych oraz włączenie 
światła ogrodowego lub alarmu.
 
 

Pilot 4-kanałowy Fix pozwala sterować czterema różnymi
urządzeniami. Na czterech kanałach możemy ustawić 
otwieranie bramy i drzwi garażowych oraz włączenie 
światła ogrodowego lub alarmu.

Pilot 2-kanałowy Fix pozwala sterować dwoma różnymi
urządzeniami. Na dwóch kanałach możemy ustawić 
otwieranie bramy czy drzwi garażowych oraz włączenie 
światła ogrodowego lub alarmu.
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IDEALNE ROZWIĄZANIA DLA DOMU UŁATWIAJĄ ŻYCIE, CZYNIĄ JE BEZPIECZNIEJSZYM NAJWYŻSZY KOMFORT UŻYTKOWANIA


