
ШЛАГБАУМИ ВІД «АЛЮТЕХ»
Iдеальне рішення для будь-якого об’єкту

COMUNELLO серiя LIMIT
AN-Motors серiя ASB



Конструктивні особливості
Виготовлення основних компонентів з металу для надійної  
і довговічної експлуатації
Три балансувальні пружини в стандартному комплекті поставки 
дозволяють збалансувати шлагбаум для проїзду шириною 3-6 м
Виносний блок управляння дозволяє організувати керування 
шлагбаумом з окремого приміщення (пункту охорони) 
Здвоєна система вимикачів кінцевих положень  (безконтактні  
й електромеханічні) — гарантія чіткої зупинки стріли 
Реалізація плавного пуску та уповільнення в кінцевих положеннях

Функціональність
Можливість підключення світлофора для організації 
одностороннього регулювання
Налаштування тривалості паузи перед автоматичним закриттям
Вбудований радіоприймач (пам’ять на 256 пультів ДК)

Безпека
Функція виявлення перешкод
Фотоелементи
Застосування захисного демпфера для стріли

Універсальна модель  ASB6000:

для проїздів шириною до 4, 5, 6 м  
у комплектації з прямокутною стрілою

для проїздів шириною до 6 м в комплектації 
з круглою стрілою для регіонів з високими 
вітровими навантаженнями 

ASB6000 — НАДІЙНИЙ 
І ДОСТУПНИЙ ЗА ЦІНОЮ 
ШЛАГБАУМ

СЕРIЯ ASB

ИНТЕНСИВНІСТЬ

70%

ЯКІСТЬ
ALUTECH

Висока iнтенсивність роботи

Адаптація до кліматичних умов 
Використання нагрівального елементу  
дозволяє  шлагбаумам працювати при 
температурі  до −60 °С

Гарантована працездатність  
при перепадах напруги

Розроблений за участю конструкторської  
групи ГК «АЛЮТЕХ. 100% контроль якості  
на виробництві

Економічне рішення
для більшості проїздів 

Широке застосування шлагбаумів серії 
ASB обумовлене постачанням
у стандартному комплекті трьох 
балансувальних пружин
і максимальною адаптацією для 
експлуатації в країнах СНД



Конструктивні особливості
Виготовлення основних компонентів із металу для надійної  
і довговічної експлуатації
Зручний механізм розблокування, легкий доступ до внутрішніх вузлів
Міцний сталевий корпус, надійне та естетичне алюмінієве  
кріплення стріли
Спеціальне покриття тумби забезпечує стійкість кольору протягом 
всього періоду експлуатації
Вбудоване світлодіодне підсвічування з вибором режиму роботи

Функціональність
Можливість синхронізації роботи двох шлагбаумів 
Функція автоматичного програмування
Можливість одностороннього світлофорного регулювання
Налаштування тривалості паузи перед автоматичним закриттям
Регулювання швидкості під час робочого циклу і під час уповільнення 
(потенціометри)
Можливість підключення таймеру
Вбудований енкодер для точного визначення кінцевих положень 
Вбудований радіоприймач (пам’ять на 120 пультів ДК)

Безпека
Виявлення перешкод (регулювання чутливості потенціометром) 
Фотоелементи (на відкриття і на закриття)
Вбудоване в тумбу світлодіодне  підсвічування для сигналізації  
про рух стріли шлагбаума
Застосування захисного демпфера для стріли 

Шлагбауми серії LIMIT —  
100% італійський продукт, 
спеціально адаптований  
для експлуатації в країнах СНД

Дві моделі: 

LIMIT 500 для проїздів шириною до 5 м 
у комплектації з прямокутною стрілою

LIMIT 600 для проїздів шириною до 6 м  
у комплектації з прямокутною стрілою 

LIMIT — КРАЩА 
ПРОПОЗИЦІЯ СЕРЕД 
ІТАЛІЙСЬКИХ ШЛАГБАУМІВ

СЕРIЯ LIMIT

Тривалий термін експлуатації, 
підтверджений реальними випробуваннями,— 
1 000 000 циклiв

Адаптація до кліматичних умов 
Застосування спеціального арктичного 
мастила редуктора, підшипників забезпечує 
працездатність при температурі до − 35 °C* 

Гарантована працездатність шлагбаума 
при перепадах напруги 180–270 В

Розроблений і вироблений в Італії на власних 
виробничих майданчиках Fratelli Comunello 
S.p.A, 100% вихідний контроль якості  
на виробництві 

Яскравий дизайн, вбудована світлодіодне 
підсвічування тумби

* При більш низьких температурах рекомендуємо використовувати обігрівальний елемент



У складі
Тумба шлагбаума
Вбудований блок керування із радіоприймачем (пам’ять на 120 пультів ДК)
Балансувальна пружина
Монтажна пластина з гаками
Ключі розблокування — 2 шт.
Керівництво з монтажу та експлуатації українською мовою

Комплектація
Рейка шлагбаумна прямокутна для проїздів до 4  / 5  / 6 м
Демпфер для прямокутних рейок (довжина —  8 /  10  /  12 м) 
Заглушка для рейки 
Заглушки малі для рейки — 2 шт.
Наклейки світловідбиваючі для рейки — 24 шт.
Опора рухома або стаціонарна (опціонально)

Технiчнi характеристики
Максимальна ширина перекривного проїзду

Живлення двигуна
Споживана потужність
Обертаючий момент

Інтенсивність використання
Ступінь захисту оболонки

Мінімальний час відкриття

 ASB6000
6 м
230 В змінного струму
200 Вт
200 Нм
70%
IP44
6 секунд

LIMIT 500 / 600
5 м / 6 м

24 В постійного струму
150 Вт

300 Нм
80%
IP44

5 секунд / 6 секунд

ASB

AT-4
Пульт ДУ

F5000 / F5002
Проблискова 
лампа

DIP
Радіокодова 
клавіатура

AH90
Обігрівальний елемент 
(працездатність при 
температурі до −60° С) 

P5103
Фотоелементи

AR-1-500
Зовнішній 
радіоприймач (пам’ять 
на 500 пультів ДК)

ASF50-230V
Подвійна світлодіодна 
лампа (для використання 
в якості світлофора)

VIC2 / VIC4
Пульт ДУ

RСV
Зовнішній 
радіоприймач (пам’ять 
на 500 пультів ДК)

TACT  /  TACT CARD
Кодова клавіатура 
(дротова / радіо)

ASF50-230V
Подвійна світлодіодна 
лампа (для використання  
в якості світлофора)  

SWIFT
Проблискова 
лампа

DTS
Фотоелементи

LIMITДодаткові аксесуари

www.alutech-group.com  |   www.comunello.ua
LTLED
Світлодіодна стрічка  
для рейки шлагбаумної

TACT DEC
Зчитувач 
транспондерних карт 
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У складі 
Тумба шлагбаума
Блок керування із радіоприймачем (пам’ять на 256 пультів ДК) 
Пульти дистанційного керування — 2 шт. 
Балансувальні пружини  — 3 шт.
Монтажна пластина з гаками
Ключ дверцят 
Керівництво з монтажу та експлуатації українською мовою

Комплектація
Рейка шлагбаумна:

• прямокутна для проїздів до 4  / 5  / 6 м;
• кругла для проїздів  до 6 м.

Демпфер для прямокутних рейок (довжина — 4,3 / 5,3 / 6,3 м)
Заглушки для рейки — 2 шт.
Наклейки світловідбиваючі для рейки — 24 шт.
Опора рухома або стаціонарна (опціонально)

Шлагбауми серії ASB Шлагбауми серії LIMIT


