Napęd elektrohydrauliczny
do bram segmentowych

TRWAŁY · Prosty · Doskonały

FIDELITY® to elastyczność,
prostota, wydajność, trwałość
i bezpieczeństwo
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• Kompatybilność z wszystkimi typami bram segmentowych
występującymi na rynku.
•

System teleskopowy regulowany podczas montażu.

•

W pełni bezpieczny i bezawaryjny system, atestowane przewody
hydrauliczne, zawór bezpieczeństwa, możliwość zastosowania
z rampą przeładunkową.

•

Łatwa w obsłudze centralka sterownicza i scentralizowane
sterowanie.

•

System zapewniający maksymalną wydajność, eliminujący
sprężyny, wał i bębny w bramie segmentowej.

•

Odporność na duże różnice temperatur.

Montaż
Zastosowanie napędu Fidelity® rozwiązuje wiele problemów montażowych, umożliwiając zastosowanie
go tam, gdzie niemożliwe jest to dla bram segmentowych ze sprężynami skrętnymi.
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FIDELITY® napęd

Patent Europejski nr. 1483472, patent zgłoszony

Niezawodny silnik hydrauliczny użyty podczas montażu ponad 70 000 urządzeń w 26 krajach, charakteryzujący się całkowitym bezpieczeństwem i wymagający minimalnej obsługi. Cztery standardowe rozmiary umożliwiają zastosowanie napędu do bram segmentowych o maksymalnej szerokości
8,5 m i wysokości 6,5 m oraz wadze paneli bramy do 730 kg. Testowane dla Klasy C3 - 50.000 cykli
roboczych zgodnie z normą EN16034:2014.
Montaż napędu Fidelity® jest bardzo prosty. Należy zainstalować system napędowy ponad szynami
bramy segmentowej i unieruchomić go w uchwytach przy pomocy śrub. Podczas wybierania modelu
należy sprawdzić wymiary i wagę bramy oraz porównać je z danymi czterech rozmiarów systemów
napędowych, przedstawionych w tym folderze, które są przeznaczone dla paneli o minimalnej zakładce 25 mm z każdej strony.

Rozmiar

Min. szer.
otwarcia
[mm]

Min. wys.
otwarcia
[mm]

Max. szer.
otwarcia
[mm]

Max. waga
skrzydła
[kg]

Prędkość
przesuwu [cm/s]
(silnik 0,75 kW)

Prędkość
przesuwu [cm/s]
(silnik 1,1 kW)

Wymiary
opakowania
[mm]

S

2000

3500

3500

325

22 - 33

30 - 33

210 x 2230 x
170 h

M

2500

4500

4500

325

22 - 33

30 - 33

210 x 2730 x
170 h

L

3350

6500

6250

510

14 - 28

20 - 28

210 x 3580 x
170 h

XL

4500

6500

8500

730

14 - 28

20 - 28

210 x 4730 x
170 h

Podane wymiary montażowe są zawarte w rysunku technicznym
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FIDELITY® rozmiar “S”
Do bram o szerokości otwierania od 2000 do 3500 mm
i wysokości otwierania do 3500 mm
Regulowany, teleskopowy system hydrauliczny do otwierania bram segmentowych.
Prosty i bezpieczny montaż. Wygodne niewielkie opakowanie o dł. 2230 mm.
Wysokość otwierania bramy: do 3500 mm
Szerokość otwierania bramy: od 2000 do 3500 mm, z 25+25 mm zakładką paneli
Waga skrzydła bramy: do 325 kg
Cylinder wznoszący: Ø 40 mm / skok 700 mm
Prędkość otwierania z silnikiem 0,75 kW ( z silnikiem 1,1 kW): 22 (30) cm/s
Prędkość opuszczania: 33 cm/s
Wymagana przestrzeń boczna: 120 mm po każdej ze stron

Wymiary nominalne:
Długość transportowa: 2 230 mm
Długość po całkowitym wydłużeniu: 3720 mm
(max szerokość otwierania bramy 3500 mm)

FIDELITY® rozmiar “M”
Do bram o szerokości otwierania od 2500 do 4500 mm
i wysokości otwierania do 4500 mm
Regulowany, teleskopowy system hydrauliczny do otwierania bram segmentowych.
Prosty i bezpieczny montaż. Wygodne niewielkie opakowanie o dł. 2730 mm.
Wysokość otwierania bramy: do 4500 mm
Szerokość otwierania bramy: od 2500 do 4500 mm, z 25+25 mm zakładką paneli
Waga skrzydła bramy: do 325 kg
Cylinder wznoszący: Ø 40 mm/ skok 900 mm
Prędkość otwierania z silnikiem 0,75 kW ( z silnikiem 1,1 kW): 22 (30) cm/s
Prędkość opuszczania: 33 cm/s
Wymagana przestrzeń boczna : 120 mm po każdej ze stron

Wymiary nominalne:
Długość transportowa: 2730 mm
Długość po całkowitym wydłużeniu: 4720 mm
(max szerokość otwierania bramy 4500 mm)

FIDELITY® rozmiar “L”
Do bram o szerokości otwierania od 3350 do 6250 mm
i wysokości otwierania do 6500 mm
Regulowany, teleskopowy system hydrauliczny do otwierania bram segmentowych.
Prosty i bezpieczny montaż. Wygodne niewielkie opakowanie o dł. 3580 mm.
Wysokość otwierania bramy: do 6500 mm
Szerokość otwierania bramy: od 3350 do 6250 mm, z 25+25 mm zakładką paneli
Waga skrzydła bramy: do 510 kg
Cylinder wznoszący: Ø 50 mm/ skok 1300 mm
Prędkość otwierania z silnikiem 0,75 kW ( z silnikiem 1,1 kW): 14 (20) cm/s
Prędkość opuszczania: 28 cm/s
Wymagana przestrzeń boczna : 120 mm po każdej ze stron

Wymiary nominalne:
Długość transportowa: 3580 mm
Długość po całkowitym wydłużeniu: 6470 mm
(max szerokość otwierania bramy 6250 mm)

FIDELITY® rozmiar “XL”
Do bram o szerokości otwierania od 4500 do 8500 mm
i wysokości otwierania do 6500 mm
Regulowany, teleskopowy system hydrauliczny do otwierania bram segmentowych.
Prosty i bezpieczny montaż. Wygodne niewielkie opakowanie o dł. 4730 mm.
Wysokość otwierania bramy: do 6500 mm
Szerokość otwierania bramy: od 4500 do 8500 mm, z 25+25 mm zakładką paneli
Waga skrzydła bramy: do 730 kg
Cylinder wznoszący: Ø 50 mm/ Skok 1300 mm
Prędkość otwierania z silnikiem 0,75 kW ( z silnikiem 1,1 kW): 14 (20) cm/s
Prędkość opuszczania: 28 cm/s
Wymagana przestrzeń boczna : 120 mm po każdej ze stron

Wymiary nominalne:
Długość transportowa: 4730 mm
Długość po całkowitym wydłużeniu: 8720 mm
(max szerokość otwierania bramy 8500 mm)
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Konsola FIDELITY®

Patent Europejski nr. 1483472, patent zgłoszony

Konsola jest elektrohydrauliczną jednostką sterującą, która przekazuje prąd do napędu. Może ona obsługiwać jedno urządzenie (np.
bramę) lub dwa urządzenia (np. dwie bramy albo bramę i rampę
przeładunkową). Instaluje się ją na wysokości 1,5 m. Zawiera silnik,
zbiornik i panel sterowania.
Urządzenie jest całkowicie bezpieczne, sprawdzone fabrycznie
i wyposażone we wszystkie wymagane systemy zabezpieczeń:
zawór bezpieczeństwa, zbiornik oleju i pompę ręczną niezbędną
do awaryjnego otwierania. Jeżeli konsola działa w trybie obsługi
dwóch urządzeń sterowanie następuje oddzielnie ze względów
bezpieczeństwa. Montaż na ścianie pozwala na łatwy dostęp do
konsoli zarówno pracownikom jak i serwisantom.
Elementy sterowane

Typ otwierania

Uwagi

1 brama segmentowa

Totman

Bezpieczny system oparty na bezpośrednim
monitorowaniu wzrokowym

2 bramy segmentowe

Totman

Bezpieczny system oparty na bezpośrednim
monitorowaniu wzrokowym

1 brama segmentowa

Automatyczny

Potrzebny system bezpieczeństwa
(nieuwzględniony w ofercie)

2 bramy segmentowe

Automatyczny W GÓRĘ /
Totman W DÓŁ

Bezpieczny system oparty na bezpośrednim
monitorowaniu wzrokowym

1 brama segmentowa
1 rampa przeładunkowa z klapą
uchylną

Totman

Bezpieczny system oparty na bezpośrednim
monitorowaniu wzrokowym

1 brama segmentowa 1 rampa
przeładunkowa z klapą wysuwną

Totman

Bezpieczny system oparty na bezpośrednim
monitorowaniu wzrokowym

1 brama segmentowa
1 rampa przeładunkowa z klapą
uchylną

Automatyczny W GÓRĘ /
Totman W DÓŁ

Bezpieczny system oparty na bezpośrednim
monitorowaniu wzrokowym

1 brama segmentowa 1 rampa
przeładunkowa z klapą wysuwną

Automatyczny W GÓRĘ /
Totman W DÓŁ

Bezpieczny system oparty na bezpośrednim
monitorowaniu wzrokowym
Podane wymiary montażowe są zawarte w rysunku
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Konsola do bram
segmentowych
Konsolę montuje się na ścianie na wysokości około
1,5 m nad podłogą. Składają się na nią estetyczna obudowa, trójfazowy silnik elektro-hydrauliczny
400V, 50-60Hz, 0,75 kW, zbiornik wykonany z odpornego termicznie tworzywa sztucznego i panel
kontrolny z przodu z włącznikiem bramy.
Zbiornik i elementy sterujące bramą są umieszczone w stalowej obudowie. System hydrauliczny zawiera 4,5 l oleju co pozwala na sterowanie dwoma
urządzeniami, np. 2 bramami segmentowymi albo
bramą segmentową i rampą przeładunkową.
System jest wyposażony w przełącznik manualnego
trybu otwierania bramy w sytuacjach awaryjnych.
W przypadku gdy system Fidelity® steruje dwoma
bramami obsługa odbywa się za pomocą przycisków w trybie Totman. Pozwala to na zachowanie
bezpieczeństwa, ponieważ bramy znajdują się
w zasięgu wzroku operatora.
Konsola z przeznaczeniem do jednej bramy pozwala na zastosowanie automatycznego system
bezpieczeństwa (nieuwzględnionego w ofercie).
Konsola automatyczna posiada wyłącznik awaryjny.

Konsola centralna
Konsola Centralna obsługuje dwa podłączone do niej urządzenia hydrauliczne doku
przeładunkowego: bramę segmentową
i rampę przeładunkową, poprzez przewody hydrauliczne zabezpieczone stalowymi
wzmocnieniami.
Rampa przeładunkowa może być użyta tylko w przypadku pełnego otwarcia bramy, co
wyklucza zderzenie z bramą podczas przeładunku na rampie.
Konsola Centralna może być używana z bramą segmentową oraz rampą uchylną lub
wysuwną. Standardowe sterowanie rampą
odbywa się w trybie Totman.
Konsola do bramy i rampy przeładunkowej
z klapą wysuwną może być wyposażona
w opcję „auto-powrotu”, umożliwiającą automatyczny powrót do pozycji spoczynkowej.
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FIDELITY® COMPACT
•

Regulowany, teleskopowy system hydrauliczny do otwierania bram segmentowych.
Prosty i bezpieczny montaż.

•

System Fidelity® Compact posiada jednostkę napędową, silnik hydrauliczny i cylinder
umieszczone w jednej obudowie.

•

Do bram o szerokości otwierania od 2100 do 5000 mm i wysokości otwierania
do 5000 mm.

Wysokość otwierania bramy: do 5000 mm
Szerokość otwierania bramy: od 2100 do 5000 mm, z 25+25 mm zakładką paneli
Waga skrzydła bramy: od 150 do 250 kg
Cylinder wznoszący:

„S”: Ø 30 mm/ Skok 600 mm,
„M” Ø 40 mm/ Skok 800 mm,
„M” Ø 50 mm/ Skok 1000 mm.

Prędkość opuszczania: 15 cm/s
Wymagana przestrzeń boczna : 100 mm po każdej ze stron

Max.
Min. szer.
szer.
otwarcia
otwarcia
[mm]
[mm]

Max.
wys.
otwarcia
[mm]

Max.
waga
skrzydła
[kg]

Rodzaj sterowania

Prędkość
przesuwu
[cm/s]

Rozmiary
opakownia
[mm]

Rozmiar

Napięcie

Moc
[kW]

S

400 /
3F Vac

0,18

2100

3000

3000

150

Totman / Automatyczny /
W pełni automatyczny

15

200 x 2200 x
h 160

M

400 /
3F Vac

0,18

2500

4000

4000

200

Totman / Automatyczny /
W pełni automatyczny

15

200 x 2600 x
h 160

L

400 /
3F Vac

0,37

2900

5000

5000

250

Totman / Automatyczny /
W pełni automatyczny

15

w przygotowaniu

S

220 /
1F Vac

0,5

2100

3000

3000

150

Totman / Automatyczny /
W pełni automatyczny

15

200 x 2200 x
h 160*

M

220 /
1F Vac

0,5

2500

4000

4000

200

Totman / Automatyczny /
W pełni automatyczny

15

200 x 2600 x
h 160*

L

220 /
1F Vac

0,5

2900

5000

5000

250

Totman / Automatyczny /
W pełni automatyczny

15

w przygotowaniu
* W przygotowaniu
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FIDELITY® Osprzęt
Statyw do konsoli
W przypadku ograniczonej ilości miejsca na ścianie proponujemy zamówienie prostego rozwiązania w postaci ocynkowanego
statywu do konsoli, który mocuje się na śrubach do podłoża.

Płyta montażowa konsoli
Płyta montażowa jest prostym rozwiązaniem, w przypadku montażu systemu Fidelity® na docieplanych ścianach.

Fidelity® na wymiar
System teleskopowy Fidelity® rozwiązuje problem konieczność wykonywania
każdego napędu na wymiar oraz pozwala na redukcję wielkości przesyłki
o około 50%.
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Dlaczego warto wybrać
system FIDELITY®?
Kompletny system doku przeładunkowego z elektrohydrauliczną rampą przeładunkową
i bramą segmentową z jedną centralą.
Porównanie systemu tradycyjnego
i centralnego systemy CAMPiSA + Fidelity®
1. Elektrohydrauliczna rampa przeładunkowa
z agregatem montowanym pod platformą.
2. Brama segmentowa wyposażona w sprężyny
skrętne otwierana ręcznie lub za pomocą
napędu elektrycznego.
1. Elektrohydrauliczna rampa przeładunkowa
BEZ silnika w fundamencie z konsolą naścienną.
2. Brama segmentowa otwierana poprzez
hydrauliczny system Fidelity®.
Elektrohydrauliczna rampa przeładunkowa
z pompą silnikową w fundamencie
1. Ryzyko wypadków podczas prac
konserwacyjnych.
2. Agregat hydrauliczny umieszczony
w miejscu narażonym na nieczystości.
Rampa przeładunkowa
z centralnym systemem CAMPiSA + FIDELITY
1. Brak prac serwisowych pod rampą.
2. Ograniczenie możliwości wypadków
podczas przeglądów.
3. Znaczne obniżenie ryzyka i kosztów obsługi.
Porównanie bramy segmentowej wyposażonej w sprężyny skrętne oraz
hydrauliczny system otwierania bram FIDELITY®
1. Ograniczona ilość cykli roboczych.

1. Brak sprężyn i bębnów.

2. Wymiana sprężyn.

2. Wysoka trwałość.

3. Przerwy konserwacyjne.
4. Awarie - koszty części zamiennych.

3. Ograniczenie ilości przeglądów
i przerw serwisowych.

5. Niska jakość pracy i estetyki.

4. Eliminacja ryzyka uszkodzenia bramy.
5. Duża wydajność i estetyka.
6. Łatwość montażu.
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Koszty serwisu sprężyn
w stosunku do systemu FIDELITY®
Poniższa tabela prezentuje porównanie kosztów obsługi serwisowej tradycyjnej bramy ze sprężynami
skrętnymi oraz bramy z napędem FIDELITY. Do wyliczeń przyjęto okres użytkowania 10 lat i średnią ilość
cykli na dobę (60) dla bramy standardowej o wymiarze 3000 x 3000 mm.
Zwykła
brama

FIDELITY®

Dni robocze w ciągu roku

220

220

Cykle otwierania w ciągu dnia

60

60

Cykle otwierania w ciągu rok

13 200

13 200

Okres trwałości bez wymian (cykle)

20 000

500 000

Trwałość (w latach)

1,5

37,8

liczba wymian w okresie 10 lat

6,6

x

Zwykła
brama

FIDELITY®

2500 zł

X

Olej

X

360 zł

Uszczelki

X

120 zł

Koszt materiałowy
każdej konserwacji

2 500 zł

480 zł

Koszt części zamiennych
przez okres 10 lat

16 500 zł

4 800 zł

Sprężyny
(średnia cena za komplet)

* Test wykonany przez CSI - EN16034:2014

Dodatkowo należy uwzględnić bardzo niską awaryjność bram z napędem Fidelity wynikającą chociażby
z braku bębnów i związanych z nimi przypadków „spadnięcia linki”, czyli najczęstszej przyczyny zgłoszeń
serwisowych. Jak wynika z powyższego zestawienia dla jednej bramy w ciągu 10 lat można zaoszczędzić około 12 tysięcy złotych, tylko dzięki zastosowaniu napędu FIDELITY. Te oszczędności będą większe
w przypadku wydłużenia okresu eksploatacji lub większej częstotliwości otwarć na dobę (np. garaże wielostanowiskowe lub centra logistyczne).

Patenty
i Certyfikaty
Od 1972 roku firma Campisa złożyła liczne
krajowe i międzynarodowe wnioski patentowe i otrzymała wiele certyfikatów produktów takich jak:
•

drzwi przeciwpożarowe, drzwi
przeciwdymowe, bramy ATEX, bramy
do przechowalni owoców, bramy
chłodnicze i mroźnicze,

•

Fidelity® jest Europejskim Patentem
nr1483472. Ponadto złożyliśmy kolejne
patenty,

•

firma Campisa działa w oparciu
o “system jakości” ISO 9001:2015,
certyfikowany przez TUV pod
numerem 50 100 1972.
10

Marka firmy CAMPISA srl
13, via Ruffini 20037 Paderno Dugnano
Fraz. Palazzolo Milanese (MI) Włochy
Tel. +39 02 9903971 r.a.
Fax +39 02 99044351
www.campisa.eu - info@campisa.it

Oficjalny dystrybutor campisa srl
Entros Sp. z o.o.
ul. Krzyżanowskiego 4B/3,
35-327 Rzeszów
NIP: 813 370 36 96
www.campisa.eu - info@campisa.it
Kopiowanie jakiejkolwiek części niniejszego katalogu jest zabronione. Producent zastrzega sobie
prawo do zmian bez uprzedzenia. Wszystkie informacje zawarte w niniejszym katalogu zebrano
z należytą starannością i odzwierciedlają one najnowsze rozwiązania technologiczne. Pomimo to,
niektóre informacje mogą się okazać nieaktualne. Wszystkie informacje i opisy zawarte w niniejszym
katalogu podlegają ogólnym i szczegółowym warunkom sprzedaży.

