
TRIPOD Z NAPĘDEM

Stile One



Praktyczny   
i funkcjonalny. 
 
Stile One to wszechstronny i wytrzymały tripod z napędem, który 
z łatwością zaspokoi wszelkie wymagania w zakresie kontroli i 
selekcji natężonego ruchu pieszych.
Charakteryzuje się przede wszystkim niezwykle łatwym i szybkim 
montażem – opcja z podstawą lub instalacja na ścianie.

Listwa sygnalizacyjna LED

Zamek na klucz

Barierka ze stali nierdzewnej AISI 304

Możliwość montażu na ścianie za 
pomocą uchwytu zaczepowego

Maksymalna szerokość przejścia  
500 mm (19,7 cala)
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Zalety, 
które 
przeradzają się 
w rozwiązania.

SOLIDNY I PROSTY W MONTAŻU
• Tripod Stile One jest dwukierunkowy i selektywny, co oznacza, że 

pozwala na przejście tylko jednej osobie w wybranym kierunku.  
Po otrzymaniu polecenia tripod wykonuje wstępny obrót, aby 
zasygnalizować gotowość do otwarcia przejścia. Gdy tylko użytkownik 
popchnie ramię, urządzenie zakończy pełen obrót i powróci do pozycji 
wyjściowej w oczekiwaniu na nowe polecenie przejścia.

• Dzięki swoim niewielkim gabarytom może być instalowany również w 
miejscach o ograniczonej przestrzeni.

• Tripod Stile One można także zamontować na ścianie bez potrzeby 
użycia dodatkowych elementów wspornych. 

CHARAKTERYSTYKA I FUNKCJE
• Wykonany z lakierowanej stali, wyposażony w płytę sterującą.
• Ramiona ze stali AISI 304.
• W pełni zdalne programowanie i kontrola urządzenia za pośrednictwem 

CRP (Came Remote Protocol), poprzez systemy kontroli dostępu.
• System antywłamaniowy: wszelkie próby wymuszenia przejścia 

wykrywane są przez enkoder i powodują aktywację sygnalizatora 
akustycznego.

• System opadania ramienia: w sytuacjach awaryjnych, w razie braku 
zasilania elektrycznego, znajdujące się w położeniu poziomym ramię 
opada, umożliwiając natychmiastowe przejście (001PSMM02).

• W przypadku przerwania dostawy prądu tripod porusza się swobodnie w 
obu kierunkach (001PSMM01).

• Listwa sygnalizacyjna LED umieszczona po obu stronach (opcjonalna).
• Płyta sterująca z wyświetlaczem do programowania funkcji i możliwością 

połączenia z systemem kontroli dostępu Came RBM84, wyposażona 
w złącze dla dodatkowych kart R700 do kontroli urządzeń sterujących 
TSP00 lub LT001.

• Pamięć Memory Roll do tworzenia kopii zapasowej zapisanych ustawień i 
użytkowników.

Odkryj na came.com
pełną gamę produktów Came! 
 
Firma Came jest liderem w produkcji 
automatyki domowej, przemysłowej oraz 
automatyki przeznaczonej dla dużych 
projektów obejmujących kompleksowe 
rozwiązania technologiczne. 
 
Szeroki wachlarz rozwiązań  
dla domu: od automatyki do bram  
wejściowych i bram garażowych, poprzez 
napędy do rolet i markiz, włącznie ze 
sterowaniem za pośrednictwem systemu 
automatyki domowej, po systemy 
antywłamaniowe i domofony audio oraz 
video. Technologia i niezawodność 
również w służbie Twojego biznesu dzięki 
rozwiązaniom zaprojektowanym z myślą o 
zautomatyzowaniu bram przemysłowych, 
drzwi automatycznych, szlabanów 
drogowych, bramek obrotowych oraz 
rozwiązaniom w zakresie kontroli dostępu i 
systemów parkingowych.



DEDYKOWANE AKCESORIA
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1. 001PSMMA - 2 listwy sygnalizacyjne LED.
2. 001PSMMA-B - Uchwyt do montażu naściennego.
3. 001PSMMA-C - Podstawa skrzynkowa.
4. 001PSMMA-D - Podstawa standardowa.
5. 001PSOPGO1 - Barierka ze słupkiem z łukiem ze stali AISI 304, z kołnierzem mocującym ze stali ocynkowanej i z plastikową chromowaną osłoną kołnierza. H = 1000 mm.
6. 001PSOPGO1X - Barierka ze stali AISI 304, ze słupkiem z łukiem oraz z kołnierzem mocującym i osłoną kołnierza. H = 1000 mm.

DOSTĘPNA GAMA PRODUKTÓW
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1. 001PSMM01 - Dwukierunkowy tripod z napędem wykonany z ocynkowanej i lakierowanej stali, wyposażony w płytę sterującą. Z automatycznym systemem odblokowującym na 
wypadek przerwania dostawy prądu.

2. 001PSMM02 - Dwukierunkowy tripod z napędem wykonany z ocynkowanej i lakierowanej stali, wyposażony w płytę sterującą i system opadania ramienia. 

MODEL PSMM01 PSMM02

Stopień ochrony (IP) 44 44

Zasilanie (V - 50/60 Hz) 120 - 230 AC 120 - 230 AC

Moc nominalna (W) 120 120

Pobór mocy w trybie stand-by (W) 4 10

Ciężar (kg) 22 25

Klasa izolacji I I

Temperatura robocza (°C / °F) -20 ÷ +55 / -4 ÷ +131 -20 ÷ +55 / -4 ÷ +131

Maks. liczba przejść na minutę* 30 30

* Liczone w trybie wejścia wolnego                                                                                                                                                                                                         230 V AC 

NIEKTÓRE Z WERSJI MOGĄ BYĆ NIEDOSTĘPNE W PAŃSTWA KRAJU. PROSIMY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PUNKTU SPRZEDAŻY CELEM UZYSKANIA SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI. 

Came S.p.A. posiada certyfikat 
w zakresie systemu zarządzania 

jakością, środowiskiem oraz 
bezpieczeństwem i higieną pracy

zgodnie z normami:
UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001
BS OHSAS 18001

Came S.p.A.

Via Martiri della Libertà, 15 
Dosson di Casier 
Treviso - Italy
 
www.came.com
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