
Світлодіодна сигнальна лампа Фотоелементи компактні: 
провідні, на батарейках

SWIFT DART 

Comunello — італійський бренд з більш 
ніжполувековой півстолітньою історією. 
Заснована у 1965 р. як сімейний бізнес, компанія 
вже понад півстоліття виробляє і поставляє 
продукцію клієнтам у більш ніж 80 країн світу

Двохканальні і чотирьохканальні 
пульти дистанційного керування 

Універсальний двохканальний 
радіоприймач з пам'яттю на 500 
пультів

Кодові клавіатури: провідна і 
безпровідна (радіо)

Замкова панель з єврозамком Автоматика Comunello
для гаражних 
і в'їзних воріт

Life
made
easy

RECEIVER

TACT INDEX

Додаткові
аксесуари

Made by Comunello. 
100% made in Italy

Неперевершена якість 
механічних компонентів

Контроль якості
на усіх етапах
виробництва

Багатофункціональні
блоки керування для
найвимогливіших
користувачів

www.alutech.ua
Дізнайтеся більше про автоматику Comunello

Найкращі дизайнерські  
рішення, розроблені і 
запатентовані у власній 
лабораторії Comunello

Aрт. R7050128
02.2017

KEEP

www.comunello.ua

Двохканальні і чотирьохканальні пульти дистанційного керування в 
різних колірних виконаннях

VICTOR



ПУЛЬТИ

ПРИВІД 
з вбудованим блоком 
керування і радіоприймачем

Напрямна 
ПАСОВА РЕЙКА

ОСОБЛИВОСТІ ОСОБЛИВОСТІ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

ОСОБЛИВОСТІ

RAMPART –
автоматика для гаражних воріт

дистанційного керування
2 канальні - 2 шт. 

ПРИВІД 
з вбудованим блоком 
керування і радіоприймачем

ПРИВОДИ
лінійного типу  - 2 шт.

ÁËÎÊ ÊÅÐÓÂÀÍÍß
з вбудованим радіоприймачем

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

FORT– 
автоматика для відкатних воріт

ABACUS – 
автоматика для розсувних воріт

Якісні матеріали                             
і компоненти  — 
довговічність                                      
і  надійність

Вбудована світлодіодна 
підсвітка  —  яскраве 
освітлення гаражу, 
тривалий термін 
експлуатації

Лаконічний дизайн                     
в італійському стилі

Корисні функції для 
комфортної і безпечної 
експлуатації

Надійна алюмінієва основа — 
захист від зовнішнього 
впливу

Точне визначення кінцевих 
положень

Концептуальний дизайн
приводу — естетика і
стиль від італійських
дизайнерів

Багатофункціональний
блок керування в комплекті — 
все необхідне для 
комфортного керування і 
безпечної експлуатації 
воріт

Алюмінієвий корпус —  
моноблок і якісні матеріали 
внутрішніх компонентів — 
надійна й довговічна 
експлуатація

Точне визначення кінцевих 
положень

Стильний дизайн корпусу від 
італійських розробників

Багатофункціональний блок
керування в комплекті —
широкий вибір параметрів 
функцій для комфорту і 
безпеки автоматизованих 
воріт

Площа воріт – до 8,4 м�
Висота воріт – до 2,7 м

Площа воріт – до 8,4 м�
Висота воріт – до 3,4 м

Площа воріт – до 16 м�
Висота воріт – до 2,7 м

Площа воріт – до 16 м�
Висота воріт – до 3,4 м

RAMPART 600

RAMPART 600 L

RAMPART 1000

RAMPART 1000 L

Ширина стулки – до 2,2 м
Вага стулки – до 300 кг

Ширина стулки – до 3,0 м
Вага стулки – до 500 кг

Ширина стулки – до 5,0 м
Вага стулки – до 500 кг

ABACUS 224

ABACUS 300

ABACUS 500

FORT 700
Вага стулки – до 700 кг

FORT 624
Вага стулки – до 600 кг
Висока інтенсивність

FORT 500
Вага стулки – до 500 кг

FORT 424
Вага стулки – до 400 кг
Висока інтенсивність

FORT 1000
Вага стулки – до 1000 кг

ПУЛЬТИ
дистанційного керування
2 канальні - 2 шт. 

ПУЛЬТИ
дистанційного керування
2 канальні - 2 шт. 

100% ITALY
50 000
ЦИКЛОВ

РЕСУРС
50 000
ЦИКЛОВ

РЕСУРС

-35⁰ С 100% ITALY
50 000
ЦИКЛОВ

РЕСУРС

-35⁰ С 100% ITALY
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