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universele 
telescopische 
motor 
voor 
Draaihekken



ATS
kenmerken

ATS is de automatisering voor draaihekken die 
in alle situaties geplaatst kan worden, zelfs op 
diepe palen. 

• UNIVERSELE OPLOSSING 
voor installaties op palen met een C max. tot 
200mm

• STEVIGE TELESCOPISCHE MOTOR 
gemaakt uit aluminium en staal

• POLYVALENT EN BETROUWBAAR 
dankzij de versies op 230V AC en 24V DC 

• 2 MODELLEN 
voor vleugels tot 3 en tot 5 meter

• PEFECT BEHEER VAN DE VERTRAGINGEN  
en detectie van obstakels dankzij de encoder

• VLOTTE EN GERUISLOZE BEWEGINGEN 
dankzij de conische tandwielen

• MODERN DESIGN 
en gestroomlijnde en elegante vorm dankzij 
de axiale overbrenging



C Max. tot 200mm 
 
ATS is de universele oplossing 
die ideaal is voor toepassingen 
in zowel industriële als 
woonomgevingen. 
 
De automatisering is bijzonder 
veelzijdig en kan dankzij de 
telescopische verlenging perfect 
aan verschillende “dieptes” van 
pijlers worden aangepast. 
 

PAALVLEUGEL

C max

VOLLEDIG VERVAARDIGD UIT STAAL 
EN ALUMINIUM OM STEVIGHEID EN 
BETROUWBAARHEID TE GARANDEREN 
DOORHEEN DE TIJD
CAME heeft deze motor voor draaihekken speciaal ontworpen met als doel een product 
van hoge kwaliteit en uitstekende elektromechanische prestaties aan te bieden.

De stalen telescopische arm wordt beschermd door een aluminium schaal die voor 
stevigheid en weerbestendigheid zorgt.

TECHNOLOGIE 
EN DESIGN 

ATS verenigt geavanceerde prestaties met een elegant design. 
Dankzij de axiale overbrenging blijft het motorlichaam in de behuizing 
voor een gestroomlijnde en elegante vorm. 
Daarnaast zorgt het systeem van conische tandwielen voor vloeiende 
en geruisloze bewegingen.



NAUWKEURIG EN EFFICIËNT 
 
Deze motor op 24 Volt werd ontworpen om een 
betrouwbare oplossing te bieden voor intensieve 
toepassingen. Daarom is de ATS motor 
uitstekend geschikt voor zowel residentiëel, 
industriëel als professioneel gebruik.  
 
 
De elektrische encoder zorgt voor een zeer 
precieze sluiting van het hek met vertraging van 
de eindelopen bij opening en bij sluiting.

VOEDING VOOR 
NOODSTROOMBATTERIJ 

Dankzij de hoogwaardige lithiumbatterijen kan de 
ATS zelfs werken in geval van stroomuitval.

De print van de noodstroombatterij laadt de 
batterijen continu op zodat deze steeds volledig 
geladen zijn voor optimaal gebruik.

DE VOORDELEN VAN 
DE VERSIE OP 24V

ELEKTRONISCHE 
EINDSCHAKELAARS

Het openen en sluiten van de poort is gekalibreerd 
met uiterst nauwkeurige elektronische 
eindschakelaars die een werking in intensieve 
omstandigheden mogelijk maken, zonder hierbij de 
motor te belasten.

De microswitches van de eindschakelaars kunnen 
worden aangepast, zelf na de installatie, zonder 
dat de motor gedemonteerd moet worden. Dit 
kan eenvoudig door de twee schroeven van de 
eindschakelaar voor openen en sluiten aan te passen.



VERWACHT 
STEEDS 
MEER VAN UW 
AUTOMATISATIE

HANDIG 
ONTGRENDELINGS- 
SYSTEEM

Indien nodig kan de motor handmatig ontgrendeld 
worden zodat het hek manueel geopend en gesloten 
kan worden. 

De ontgrendelingspin die hiervoor nodig is, zit onder 
het klepje. 

De nieuwe tri-lobe sleutel heeft een compleet nieuw 
en ergonomisch design die de manuele ontgrendeling 
eenvoudiger maakt.

Motor met ontgrendeling vanop afstand met een 
kabel (beschikbaar voor specfieke modellen op 24V 
en 230V). 

De stuurprint ZL65 ondersteunt verschillende 
functies die beschikbaar zijn als extra 
module. Deze kunnen direct op de printplaat 
aangesloten worden. Deze functes variëren 
afhankelijk van de gebruikte bijkomende 
modules.

EN TESTED
Automatisering getest in overeenstemming met 
de Europese normen inzake sluitkracht.

RIO 2.0 SYSTEEM
Deze draadloze technologie is de CAME 
oplossing om alle veiligheidstoebehoren zonder 
bedrading te installeren via radiofrequentie.

COMPATIBEL MET CAME CONNECT
Voor geavanceerd beheer en configuratie van 
de automatisering vanop afstand. 

COMPATIBEL MET DE CAME KEY
Voor geavanceerde programmatie en 
configuratie via de smartphone en tablet.

SM
ENERGIEZUINIGE MODULE
Voor een laag verbruik in stand-by modus. 

CODEKLAVIER 
EN BADGELEZERS
worden rechtreeks op de stuurprint 
aangesloten dankzij de R800/R700 
accessoires.



CAME
KEY

GET IT ON

GET IT ON

App Store

Sluit CAME KEY aan de printplaat aan en download 
de app CAME SETUP. 
Met CAME KEY verbonden aan uw smartphone of 
tablet, kunt u:

• De automatisering snel configureren
• De firmware van de printplaat updaten
• De zenders beheren
• Zowel ter plaatse als in de cloud een back-up van  
  de instellingen maken en...veel meer!

UW NIEUW 
WERKINSTRUMENT

Een systeem installeren en configureren vergt tijd  
en wordt vaak onder onprettige omstandigheden 
uitgevoerd, zoals geknield in de stromende regen. 
Laat de schroevendraaier in de gereedschapskist en 
gebruik een nieuw, innovatief hulpmiddel.

CAME KEY is een wifi-interface die met elke 
smartphone of tablet kan communiceren zonder dat een 
internetverbinding nodig is.

De SETUP app is 
verkrijgbaar in:



CAME CONNECT 
PROBEER DIRECT 
DE TECHNOLOGIE  
VAN DE TOEKOMST  
VOOR UW 
ONDERNEMING
CAME CONNECT is het cloudsysteem 
waarmee u al uw klanten en elke installatie 
op afstand kunt beheren met een mobiel 
apparaat of de pc op kantoor.
Met behulp van de gateway, die samen 
met de automatisering geïnstalleerd 
moet worden, kunnen alle producten met 
internet worden verbonden in  
een universeel, veilig en door CAME 
gecertificeerd netwerk. Van video-
intercoms tot temperatuurregeling  
en smart home-systemen, van  
motoren voor hekken tot slagbomen  
en parkeerbeheersystemen, alle 
automatiseringen zijn onderling verbonden 
en kunnen door één apparaat beheerd 
worden. Dit bestuurt de installatie op 
afstand, voert een complete diagnose van 
het systeem uit en detecteert eventuele 
storingen. 
Dankzij CAME CONNECT kunt u uw 
onderneming laten groeien met efficiënt 
en doorlopend onderhoud, ondersteuning 
op afstand en snel ingrijpen bij storingen. 

De installateur kan online als  
"Professioneel gebruiker" inloggen en 
zo toegang krijgen tot talrijke nieuwe 
functies:

• Op de kaart de installaties van klanten 
en de bijbehorende status (in werking/
storing) weergeven

• Voor elke klant de volledige lijst 
automatiseringen met bijbehorende 
status bekijken

• Alle verbonden apparaten configureren 
en monitoren

• Scenario's beheren en activiteiten 
plannen

• Een chronologisch overzicht en de 
status controleren

• Gepland onderhoud voor elk apparaat 
beheren

Als u als "particuliere gebruiker" inlogt,  
biedt CAME CONNECT de perfecte 
oplossing als u op afstand alle in de 
woning aanwezige technologieën wilt 
beheren, zoals de automatiseringen 
activeren, beelden van het alarmsysteem 
bekijken, meldingen ontvangen of 
ondersteuningsverzoeken naar de 
installateur sturen.
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HET VOLLEDIGE ASSORTIMENT

Afmetingen (mm)

MODELLEN
801MP-0050 / 801MP-0090**  
801MP-0070 / 801MP-0110** 

801MP-0060 / 801MP-0100** 
 801MP-0080

VLEUGELOPENING (°) A B C Max. A B C Max.

90 130 120 50 200 200 150

90 150 230 150 200 270 200

90 120 270 200 - - -

120 180 130 50 200 140 70

Gebruikslimieten

MODELLEN
801MP-0050 / 801MP-0090**  
801MP-0070 / 801MP-0110** 

Max. vleugelbreedte (m) 3 2.5 2

Max. vleugelgewicht (kg) 400 600 800

Max. vleugelopening (°) 120 120 120

MODELLEN
801MP-0060 / 801MP-0100** 

 801MP-0080

Max. vleugelbreedte (m) 5 4 3 2.5 2

Max. vleugelgewicht (kg) 400 500 600 800 1000

Max. vleugelopening (°) 120 120 120 120 120

Voor vleugels van 2,5m wordt er aanbevolen om een elektrisch slot op de vleugel te monteren om de efficiënte sluiting van het hek te garanderen.
Dit is verplicht bij onomkeerbare motoren.

Technische specificaties
MODELLEN 801MP-0050 / 801MP-0090** 801MP-0060 / 801MP-0100** 801MP-0070 / 801MP-0110** 801MP-0080

IP-Beschermingsgraad 54 54 54 54

Voeding (V - 50/60 Hz) 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC

Motorvoeding (V) 230 AC 230 AC 24 DC 24 DC

Cycli/uur 20 20 CONTINU GEBRUIK CONTINUOUS SERVICES

Stroomopname (A) 1 1 8 Max 8 Max

Vermogen (W) 250 250 80 80

Duur beweging naar 90° (s) 20 20 15 to 30 15 to 30

Drukkracht (N) 400 to 3000 400 to 3000 400 to 3000 400 to 3000

Bedrijfstemperatuur (°C) -20 to +55 -20 to +55 -20 to +55 -20 to +55

**Ontgrendeling vanop afstand met kabel (accessoire 001H3000 nodig)  230 V AC  24 V DC
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* Afmetingen voor de modellen 801MP-0050 · 801MP-0090 · 801MP-0070 · 801MP-0110

CAME is een toonaangevende multinational op het gebied van 
geïntegreerde technologische oplossingen voor  de automatisering 
van woningen, openbare en stedelijke omgevingen, die slimme 
ruimtes creëren voor het welzijn van mensen.

 → AUTOMATISERINGEN VOOR 
HEKKEN

 → VIDEO-INTERCOMS

 → ALARMSYSTEMEN

 → DOMOTICA

 → WARMTEREGELING

 → AUTOMATISERING VOOR 
ZONWERING EN ROLLUIKEN 
 
 
 
 
 

 → GARAGEDEUREN EN 
INDUSTRIËLE POORTEN

 → AUTOMATISCHE DEUREN

 → TOURNIQUETS EN 
TOEGANGSCONTROLE

 → VERZINKBARE PALEN EN 
PERIMETRISCHE BEVEILIGING

 → PARKINGSYSTEMEN EN 
SLAGBOMEN


