
CAT 
De kettingafsluiting
respecteert architecturale 
omgevingen

Een hoog technologisch product 

met een harmonieus design

De CAT wordt in het bijzonder

gebruikt om privé- en openbare 

parkings met meerdere

parkeerplaatsen af te sluiten.

Automatiserings-
systemen voor
automatische
kettingafsluiting  tot 
16m doorgangen 



Een veilige installatie. De ingebouw-
de stuurkast is voorzien van laag-
spanning (24V) waar motor en alle
toebehoren op aangesloten wordt.

CAT
Automatische

kettingafsluiting

Perfecte integratie. dankzij 
zijn esthetisch aspect is de CAT 
de ideale oplossing voor het be-
veiligen van doorgangen in his-
torische centra en residentiële 
plaatsen.

Naast al de gewoonlijke. ge-
bruiksmogelijkheden kan de ket-
tingafsluiting ook voorzien wor-
den om het gebruik van bepaalde 
zones en parkings aan niet toege-
stane personen te verhinderen.

Een prachtig design en een 
goede werking. De CAME au-
tomatische kettingafsluiting is in 
het bijzonder aangeraden voor 
privé zones.

Volledig automatisch. Motor, stuur-
kast, ontvanger en alle toebehoren 
nodig voor het blijven verder werken 
bij stroomonderbreking (kast met print-
plaat + batterijen) worden in de paal 
ingebouwd.

Een uniek en gebrevetteerd CAME systeem dat wordt gebruikt als afsluiting voor 
privé- of openbare parking of als parkingreservatie van één of meerdere
parkeerplaatsen. Een hoog technologisch product met een prachtig design dat in 
de meest moeilijke architectonische situaties kan gebruikt worden.
De CAT is verkrijgbaar op 230 V AC  of op 24 V DC.

CATCATCATCATCAT

Gemakkelijk deblokkeringssysteem. 
Ingeval van stroomonderbreking of in 
noodsituaties kan de ketting onmiddellijk 
losgemaakt worden via het slot met een 
gepersonaliseerde sleutel.

Talrijke gebruiksmogelijkheden

De volledige controle van de toegangen. Ledere automatische ketting-
afsluiting van de CAT serie kan aangesloten worden op de verschillende 
toegangscontrolesystemen van CAME om toegelaten personen te identifi-
ceren en te registreren. 
De installatie kan een volledig toegangscontrolesysteem vervolledigen, zoals 
bijvoorbeeld  de verschillende zones van een bedrijf of een gezamenlijk
gebouwcomplex.



    

CAT De CAT serie beschikt over een elektronica van de jongste generatie die
een totale controle van de automatisatie en een optimalisering van de
dienst garandeert en tegelijkertijd de veiligheids- en bedieningsfuncties
verbetert en versterkt:
 
> Automatische memorisatie van de radio-code tussen zender en ontvanger

> Automatische dichtloop (tijd te regelen met de potentiometer in de stuurkast)

> Dodemansfunctie: men moet blijven drukken op de drukknop om
 de ketting in beweging te brengen en te houden

Elektronica op 230 V

De voordelen van de CAT 24V:
Voor wegen, parkings, openbare gebouwen, intensief gebruik of
eenvoudigweg voor specifi eke werking- en veiligheidsvoorwaarden,
is het aan te raden een 24V CAT systeem te gebruiken. 

 
> Stroomonderbreking
 De elektronica van een 24 V CAT systeem detecteert automatisch een stroomonderbreking   
 en activeert de werking van de noodbatterijen.

 
> Snelheid van de doorgangen 
 De printplaat 24V kan de openingstijd regelen, wanneer specifi eke situaties een trage
 of een snelle opening vereisen.

 
> Volledige veiligheid
 Alle veiligheidstoebehoren worden op laagspanning 24V gevoed.

 
> Obstakeldetectie
 Een ingebouwd amperometrische obstakeldetectiesysteem detekteert de hindernis
 elektronisch en stopt de beweging van de ketting.

Zender

Functieschakelaar

Ketting 

Typische installatie:

Fotocel voor de detectie van obstakels
Paaltje voor de fotocel

Verdeeldoos voor de 
aansluitingen

CAT-I paal

De volledige controle van de toegangen. Ledere automatische ketting-
afsluiting van de CAT serie kan aangesloten worden op de verschillende 
toegangscontrolesystemen van CAME om toegelaten personen te identifi-
ceren en te registreren. 
De installatie kan een volledig toegangscontrolesysteem vervolledigen, zoals 
bijvoorbeeld  de verschillende zones van een bedrijf of een gezamenlijk
gebouwcomplex.

Flitslamp
van de beweging

Plaatje geautomatiseerd systeem

CAT-X paal
Stuurkast
Frequentieprint



De modellen
Automatische kettingafsluiting 230V/24V

CAT-X Paal met motor 230V A.C en ingebouwde stuurkast

CAT-X24 Paal met motor 24V D.C en ingebouwde stuurkast

CAT-I Vaste paal met tegengewicht en kettinghaak voor CAT-X en CAT-X24  

 

Toebehoren voor kettingafsluiting 24V

LB38 Kast met printplaat en met voldoende plaats voor 3 noodstroombatterijen (12V-7Ah niet inbegrepen) (CAT-X24)

 

Toebehoren

CAT 5 Ketting 9 mm voor doorgangen tot 8 m

CAT 15 Ketting 5 mm voor doorgangen tot 16 m

CAR 2 Bovengrondse kettinggeleider (lengte 2 m) 
CAR 4 Ondergrondse kettinggeleider (lengte 2 m) 
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Technische gegevens:

Type CAT-X  CAT-X24  

Beschermingsgraad  IP54 

Voeding     230V A.C. (50/60Hz) 

Voeding van de motor    230V A.C. (50/60Hz)    24 D.C.

Max. verbruik  2,7A   20A max

Nominaal vermogen     300W  240W

Openingssnelheid 11s  9 ÷ 14s  

Arbeidstussentijd 30%  Intensief gebruik

Kracht  50 Kg

Werkingstemperatuur  -20°C ÷ +55°C

Gebruiksgrenzen:

CAT5 Vrije doorgang max 8 m met ketting 9 mm

CAT15 Vrije doorgang max 16 m met ketting 5mm

Afmetingen:
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www.came.it - info@came.it

Made in Italy

Made in Italy
Came Cancelli Automatici 

is een gecertifi ceerd bedrijf 
voor het beheerssysteem 
van de bedrijfskwaliteit ISO 

9001:2000 en voor het
milieubeheer ISO 14001. 

Came ontwerpt en
produceert geheel in Italië.

De gegevens en informatie in deze folder kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden zonder verwittiging, enkel en alleen door  CAME Cancelli Automatici s.p.a.

PRODUCTEN


