
Автоматика Comunello

Приводи для гаражних 
і в’їзних воріт

Шлагбауми

Аксесуари
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ВИРОБНИК З 50-РІЧНОЮ ІСТОРІЄЮ

Заснована в 1965 році як сімейний бізнес, компанія 
Fratelli Comunello S.p.A. є визнаним європейським 
лідером в області виробництва комплектуючих для 
в’їздних воріт.
Більш ніж піввіковий досвід компанії у виробництві 
конструкцій для в'їздної групи ліг в основу розробки 
концептуальної лінійки воротної автоматики, шлагбаумів 
і аксесуарів.

АДАПТАЦІЯ ДО УМОВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
В КРАЇНАХ СНД

Застосування арктичного мастила дозволяє автоматиці 
Comunello функціонувати при температурі до – 35 ° C. 
Забезпечена стабільна робота приводів та шлагбаумів 
при перепадах напруги: 180–270 В.

НАЙКРАЩІ ДИЗАЙНЕРСЬКІ РІШЕННЯ

Поряд із прославленою якістю і надійністю, які завжди 
були візитною карткою Comunello, лінійка автоматики 
відрізняється стильним італійським дизайном. 
Розробники приділили особливу увагу естетичній 
складовій, що дозволяє автоматиці Comunello 
завойовувати серця споживачів з першого погляду.
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Автоматика Comunello — 
бездоганна якість 
та італійський стиль

100 % ІТАЛІЙСЬКА ЯКІСТЬ

Вся лінійка автоматики Comunello виготовляється 
в Італії на власних виробничих майданчиках 

Fratelli Comunello S.p.A. Компанія використовує 
матеріали найвищої якості, продукція проходить 100 % 

контроль якості на виробництві для забезпечення 
довговічності і надійності. 

ВИСОКІ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
І ГАРАНТІЯ ЯКОСТІ

Робочий ресурс двигунів Comunello становить 
50 000 циклів, шлагбаумів — 1 000 000 циклів.  

Гарантія на всю продукцію Comunello становить 3 роки. 

ПРОСТОТА ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА НАЛАШТУВАННЯ

Відповідно до філософії компанії робити життя 
простішим, всі керівні пристрої розроблені максимально 

зрозумілими і простими у програмуванні. 
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Автоматика для секційних гаражних воріт
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Серія приводів  
RAMPART 
для гаражних 
секційних воріт 

RAMPART 600 KIT 
 Макс. площа воріт 8,4 м2 

 Макс. висота воріт 2,7 м

RAMPART 600L KIT 
 Макс. площа воріт 8,4 м2 

 Макс. висота воріт 3,4 м

RAMPART 1000 KIT 
 Макс. площа воріт 16,0 м2 

 Макс. висота воріт 2,7 м

RAMPART 1000L KIT 
 Макс. площа воріт 16,0 м2 

 Макс. висота воріт 3,4 м

Поставляються  
в комплекті:
• Привід з вбудованим блоком 

керування та радіоприймачем 

(пам'ять макс. 200 пультів 

радіоуправління) 

• Ремінна напрямна рейка 

• Пульти дистанційного керування 

двоканальні KEEP2 — 2 шт.

Автоматика для секційних гаражних воріт
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Серія приводів 
для гаражних воріт

RAMPART
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RAMPART
Електромеханічні приводи для гаражних секційних воріт

Приводи для гаражних воріт серії RAMPART — це надійна й довговічна автоматика у стильному корпусі.

ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ

Простий і практичний вбудований блок керування дозволяє налаштувати всі необхідні функції для комфортної 
та безпечної експлуатації автоматизованих воріт. 

 � Функція автозакриття

 � Функція виявлення перешкод

 � Налаштування плавного старту й зупинки

 � Налаштування зусилля і регулювання швидкості

 � Підключення додаткових аксесуарів: фотоелементів, сигнальних ламп, кнопкових і замкових станцій

ОСОБЛИВОСТІ

Якісні матеріали і компоненти 
забезпечують довговічність 
і надійність виробу

Ручне розблокування для 
експлуатації воріт на випадок 
відсутності електроенергії

Вбудоване світлодіодне 
підсвічування — яскраве 
й довговічне 

Зручний доступ  
до блоку керування  
і просте налаштування  
по LED-індикаторах

50 000
ЦИКЛІВ

РЕСУРС
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Автоматика для розпашних воріт
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Серія приводів 
ABACUS 
для розпашних  воріт

ABACUS 224 KIT 
 Двигун 24В

 Макс. ширина стулки воріт 2,2 м 

 Макс. вага стулки воріт 300 кг

ABACUS 300 KIT 
 Двигун 230В

 Макс. ширина стулки воріт 3,0 м 

 Макс. вага стулки воріт 500 кг

ABACUS 500 KIT 
 Двигун 230В

 Макс. ширина стулки воріт 5,0 м 

 Макс. вага стулки воріт 500 кг

Поставляються 
в комплекті:
• Привід лінійного типу — 2 шт.

• Блок керування зовнішній 

з вбудованим радіоприймачем 

(пам'ять макс. 120 пультів 

радіоуправління)

• Пульти дистанційного керування 

двоканальні KEEP2 — 2 шт.

Автоматика для розпашних воріт
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Серія приводів 
для розпашних воріт

ABACUS
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ABACUS
Електромеханічні приводи для розсувних воріт лінійного типу

Приводи для розсувних воріт серії ABACUS — потужні приводи в елегантному виконанні, які ідеально підійдуть 
для автоматизації як невеликих, так і важких воріт. 

ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ

Функціональний блок керування дозволяє налаштувати широкий набір параметрів для комфортної і безпечної експлуатації 
автоматизованих воріт. Простий в програмуванні завдяки розміщенню на корпусі меню налаштувань і LED-індикаторів.

 � Функція автозакриття

 � Функція визначення перешкод

 � Функція «Багатоквартирний будинок»

 � Режим «хвіртка» — часткове відкриття воріт 

 � Налаштування зусилля, швидкості уповільнення в кінцевих положеннях (для моделі 230В), настройка чутливості  
і швидкості (для моделі 24В)

 � Функція автоматичного програмування — налаштування кінцевих положень з автоматичним уповільненням  
одним натисканням 

 � Підключення додаткових аксесуарів: фотоелеменів, сигнальних ламп, кнопкових і замкових панелей, електрозамку,  
батареї резервного живлення (для моделі 24В)

ОСОБЛИВОСТІ

Приводи серії ABACUS відповідають високим вимогам, що висуваються до вуличної автоматики,котра експлуатується 
при найрізноманітніших погодних умовах.

Зручність доступу до клемної 
колодки полегшує процес 
підключення 

Зручне і надійне 
розблокування 

Точне визначення кінцевих 
положень по упорам

Якісні механічні компоненти 
в онструкції приводів

50 000
ЦИКЛІВ

РЕСУРС
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Автоматика для відкатних воріт
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Серія приводів  
для відкатних воріт  
FORT

FORT 424 KIT 
 Двигун 24В, макс. вага 400 кг

FORT 500 KIT
 Двигун 230В, макс. вага 500 кг

FORT 624 KIT
 Двигун 24В, макс. вага 600 кг

FORT 700 KIT
 Двигун 230В, макс. вага 700 кг

FORT 1000 KIT
 Двигун 230В, макс. вага 1000 кг

Поставляються 
в комплекті:
• Привід з вбудованим блоком 

керування та радіоприймачем 

(пам'ять макс. 120 пультів 

радіоуправління)

• Пульти дистанційного керування 

двоканальні KEEP2 — 2 шт.
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Серія приводів 
для відкатних воріт

FORT



15

Міцна алюмінієва основа, 
довговічна сталева зубчата 
шестерня

Зручний механізм 
розблокування ключем 
з алюмінієвим важелем 

Серійно обладнані механічни-
ми кінцевими вимикачами 

Блок керування і внутрішні 
механізми захищені пласти-
ковим корпусом

FORT
Електромеханічні приводи для відкатних воріт

Приводи для відкатних воріт серії FORT — це широкий асортимент рішень для автоматизації відкатних воріт з різноманітною 
інтенсивністю експлуатації. 

ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ

Функціональний вбудований блок керування дозволяє налаштувати широкий набір параметрів для комфортної та 
безпечної експлуатації автоматизованих воріт. Простий в програмуванні завдяки розміщенню на корпусі меню налаштувань 
і LED-індикаторів.

 � Функція автозакриття

 � Режим «хвіртка» — часткове відкриття воріт

 � Функція визначення перешкод

 � Функція «Багатоквартирний будинок» 

 � Активація фотоелементів на відкриття, функція «Фототестування»

 � Налаштування зусилля, швидкості уповільнення в кінцевих положеннях (для моделі 230В), налаштування чутливості 
і швидкості (для моделі 24В)

 � Функція автоматичного програмування — налаштування кінцевих положень з автоматичним уповільненням одним натисканням

 � Підключення додаткових аксесуарів: фотоелементів, сигнальних ламп, кнопкових і замкових панелей, електрозамку, батареї 
резервного живлення (для моделі 24В)

ОСОБЛИВОСТІ

Приводи серії FORT розроблені для надійної і довговічної експлуатації з відкатними воротами в будь-яких погодних умовах. 

50 000
ЦИКЛІВ

РЕСУРС
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Автоматичні шлагбауми
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Серія автоматичних 
шлагбаумів  
LIMIT

LIMIT 500 
 Макс. ширина проїзду 5 м

LIMIT 600 
 Макс. ширина проїзду 6 м

Поставляються  
в комплекті:
• Тумба шлагбаума

• Вбудований блок керування 

з вбудованим радіоприймачем 

(пам'ять макс. 120 пультів 

радіоуправління)

Автоматичні шлагбауми
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Серія автоматичних 
шлагбаумів

LIMIT
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LIMIT
Автоматичні шлагбауми

Автоматичні шлагбауми серії LIMIT — це оптимальне з точки зору функціональності та надійності рішення щодо обмеження 
транспортних потоків.

ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ

Високий рівень безпеки і необхідний функціонал забезпечуються зручним у програмуванні блоком керування. Яскравий дизайн, 
що вирізняється і досконалість механіки.

 � Функція автозакриття функція автозакритя після спрацьовування спрацювання

 � Налаштування посилення двигуна і швидкості руху рейки

 � Налаштування уповільнення рейки в кінцевих положеннях відкриття і закриття

 � Функція автоматичного програмування - базові налаштування одним натисненням кнопки

 � Дистанційне програмування пультів ДУ

 � Можливість синхронізації роботи двох шлагбаумів

 � Підключення додаткових аксесуарів: фотоелементів, світлодіодного підсвічування стріли, батареї резервного живлення, 
кнопкових і замкових панелей

ОСОБЛИВОСТІ

Надійний і довговічний шлагбаум на базі двигуна постійного струму із вбудованим енкодером. Міцні алюмінієві рейки 
виробництва ГК «АЛЮТЕХ».

1 000 000
ЦИКЛІВ

РЕСУРС

Вбудоване світлодіодне 
підсвічування з вибором 
режиму роботи

Зручний і надійний механізм 
розблокування ключем

Виконання основних компо-
нентів з металу для довговіч-
ною експлуатації

Міцний сталевий корпус, на-
дійне й естетичне алюмінієве 
кріплення стріли
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Аксесуари
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Аксесуари 

Радіоуправління

KEEP
 Пульти дистанційного управління

VICTOR
 Пульти дистанційного управління

RECEIVER
 Радіоприймач універсальний

Пристрої безпеки

DART SLIM
 Фотоелементи компактнi

DART BATTERY
 Фотоелементи з живленням  

 від батарейки

SWIFT
 Світлодіодна сигнальна лампа

Пристрої контролю доступа

INDEX EURO
 Замкова панель

TACT
 Кнопкова клавіатура дротова

TACT CARD
 Зчитувач транспондерних карток

TACT RADIO
 Радіокодова клавіатура  

 бездротова

MAST 100
 Колона для аксесуарів
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KEEP
Пульти дистанційного управління серії KEEP:

 � KEEP2B / KEEP4B — дво- та чотириканальні пульти з динамічним 
кодом чорного кольору

 � KEEP4S — чотириканальні пульти з постійним кодом 
з можливістю клонування

Аксесуари | Радіоуправління

ОСОБЛИВОСТІ

 � Елегантний дизайн та компактні розміри

 � Динамічний код або постійний код з можливістю клонування

ОСОБЛИВОСТІ

 � Двоканальні: для макс. двох пристроїв

 � Пам’ять на 500 пультів

RECEIVER
Радіоприймач універсальний

ОСОБЛИВОСТІ

 � Привабливий дизайн — яскравий колір корпусу і компактні 
розміри

 � Широка колірна гамма

VICTOR
Пульти дистанційного управління серії VICTOR

 � Дво- та чотириканальні пульти з динамічним кодом в різних 
колірних виконаннях
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ОСОБЛИВОСТІ

 � Живлення від батарейки  
(поставляється у комплекті з фотоелементами)

 � Високий ступінь захисту корпуса від попадання пилу та вологи

 � Стильний дизайн та компактний конструктив

DART BATTERY DART SLIM

ОСОБЛИВОСТІ

 � Компактні розміри для використання у найбільш складних 
монтажних ситуаціях

 � Високий ступінь захисту корпуса від попадання пилу та вологи

 � Стильний лаконічний дизайн

Фотоелементи з живленням від батарейки Фотоелементи компактні

SWIFT

ОСОБЛИВОСТІ

 � Монтаж на вертикальну та горизонтальну поверхні

 � Вбудована антена

ВАРІАНТИ МОНТАЖУ

Світлодіодна сигнальна лампа
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ОСОБЛИВОСТІ

 � Стильний пластиковий корпус

 � Використовується тільки у комплекті з декодером TACT DEC

ОСОБЛИВОСТІ

 � Використовується спільно з кодовою клавіатурою TACT 
та / або зчитувачем транспондерних карток TACT CARD для 
розпізнавання та передачі сигналу блокові управління привода

 � До 120 транспондерних карток та / або чіпів, що програмуються

TACT CARD
Зчитувач транспондерних карток

MAST 100

ДОДАТКОВО

Картка транспондерна

CARD

Чіп транспондерний 
CHIP

TACT DEC
Декодер Колона для аксесуарів

ОСОБЛИВОСТІ

 � Міцний алюмінієвий корпус 

 � Підходить для монтажу пристроїв контролю 
доступу при відсутності необхідного простору 
для монтажу на стіні

 � Можлива прокладка кабелю живлення пристрою 
всередині колони

ОСОБЛИВОСТІ

 � Підключення по двох проводах

 � Міцний вандалозахищений корпус

 � Стильний дизайн

 � Підсвічування клавіатури

 � Використовується тільки у комплекті з декодером TACT DEC

TACT
Кнопкова клавіатура дротова
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Радіокодова клавіатура бездротова

ОСОБЛИВОСТІ

 � Міцний алюмінієвий корпус

 � Проста установка на стіну або колону для аксесуарів

INDEX EURO
Замкова панель з ЄВРО-циліндром

TACT RADIO

ОСОБЛИВОСТІ

 � Д воканальна

 � Бездротова — не потрібний енергомонтаж

 � Дальність дії: 200 м зовні (без перешкод), 35 м всередині 
приміщення

 � Низьке енергоспоживання

 � Підсвічування клавіатури — зручно у нічний час





СЕРТИФІКАТ

Mr

Група Компаній «АЛЮТЕХ»
є ексклюзивним дистриб'ютором 
компанії Fratelli Comunello S.p.A. 
за такими товарними напрямками:

Воротна автоматика, шлагбауми 
Комплектуючі та аксесуари для воріт

на території:

України
Російської Федерації
Республіки Білорусь 
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FRATELLI COMUNELLO S.P.A.
AUTOMATION GATE DIVISION

Via Cassola, 64 - C.P. 79
36027 Rosà, Vicenza, Italy

Tel. +39 0424 585111 Fax +39 0424 533417
info@comunello.it www.comunello.com

ТОВ «АЛЮТЕХ-К»
Україна, 07400,Київська область

м. Бровари, вул. Кутузова, 61
тел. / факс: + 38 (044) 451 83 65
e-mail: office@alutech.kiev.ua 

www.alutech.ua
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