Firma HATO Polska obecna jest na rynku polskim od ponad 20 lat. Od
początku swojej działalności zajmuje się dostarczaniem niezawodnej
i bezpiecznej automatyki do bram wjazdowych i garażowych. Lata
doświadczeń pozwoliły firmie dopasować komponenty do wszystkich
produktów tak, aby sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających
klientów.
Swoją pozycję na rynku zawdzięcza między innymi wdrażaniu nowych
technologii oraz zatrudnieniu wykwalifikowanej kadry pracowniczej, co
stawia ją w czołówce firm oferujących automatykę bramową w kraju jak
i w Europie.
W biznesie firma HATO stawia na solidną, kompleksową obsługę
i zadowolenie klienta.

www.hato.com.pl
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NAPĘD

HATO 400Y

Niezawodny napęd do bram przesuwnych do użytku
rezydencjalnego wyposażony w enkoder magnetyczny, który
zapewnia maksymalne bezpieczeństwo i precyzję pracy siłownika.
Przekładnia naszego flagowego siłownika HATO 400Y wykonana jest
z brązu i stali.

gniazdo
wtyczka

górna prowadnica

krzywka wyłącznika
krańcowego
napęd

brama

listwa zębata
krzywka wyłącznika krańcowego

Cechy napędu:
• mechanizm zębatkowy
• możliwość ręcznego
dostarczonego klucza

odblokowania

bramy

za

pomocą

• silnik elektryczny 230V AC z przekładnią samohamowną
• podwójna ochrona przed przegrzaniem i przeciążeniem
• sterowanie układem za pomocą wejścia sterującego (możliwe
podłączenie przycisku sterującego, klawiatury kodowej, czytnika
kart magnetycznych itp.)
• sterowanie układem za pomocą pilota (piloty zmiennokodowe
HATO, niemożliwe do skopiowania, maksymalnie 40 sztuk)
• sterowanie zatrzymania wyłącznikiem krańcowym typu N.O.
• obsługa fotokomórek zabezpieczających przed zamknięciem
bramy w przypadku przecięcia światła fotokomórek przez
przeszkodę
• obsługa enkodera (jeżeli obroty silnika wskutek przeciążenia
spadną poniżej nominalnych, zadanych potencjometrem, układ
spowoduje zatrzymanie silnika, a następnie jego cofnięcie)
• sterowanie lampą sygnalizacyjną
• spowolnienie przy zatrzymaniu napędu (SOFT STOP)
HATO 400Y wyposażony jest w:
• Spowolnienie - system pozwalający zmniejszyć prędkość pracy bramy
w pozycjach krańcowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu elementy
bramy, takie jak: mocowania, uchwyty, listwy zębate, koło zębate czy
słupki, przedłużają swoją żywotność.

• Wejście sekwencyjne SBS - umożliwia dodatkowe sterowanie
bramą, za pomocą takich urządzeń jak: przycisk (dzwonkowy), ster.
za pomocą telefonu komórkowego, ster. za pomocą domofonu,
ster. za pomocą centrali alarmowej lub inne zewnętrzne urządzenia
wyposażone w wyjście przekaźnikowe nisko-prądowe.
• Krańcówki mechaniczne.
• Rozblokowanie awaryjne - w sytuacji utraty zasilania można w łatwy
sposób rozblokować napęd co umożliwi otwarcie bramy. Wystarczy
do wysprzęglenia napędu (zaślepka w dolnej części napędu ) włożyć
załączony do zestawu klucz oraz przekręcić. Teraz możemy ręcznie
otwierać oraz zamykać bramę.
• Zasięg sygnału - do zestawu dołączony jest pilot, którego zasięg jest
na poziomie 25-35m w zależności od rodzaju ogrodzenia, można
dodatkowo zwiększyć zasięg sygnału, dzięki antenie zewnętrznej.
Ważne aby przedłużenie wykonać za pomocą kabla koncentrycznego
50 omowego.
• Regulacja mocy napędu - napęd wyposażony jest w potencjometr
regulujący siłę pracy napędu, pozwala to na indywidualne
dostosowanie mocy do wagi bramy.
• Ruch pieszy - napęd posiada dwa tryby otwierania bramy. standardowy
otwiera bramę w 100% oraz tryb pieszy otwierający bramę na
zaprogramowaną szerokość.
• Zabezpieczenia – HATO 400Y wyposażony jest w encoder,
urządzenie sprawdzające każdorazowo poprawność otwierania oraz
zamykania bramy, dodatkowo w zestawie dołączone są fotokomórki
zabezpieczające bramę przed zamknięciem w momencie gdy w
świetle bramy znajduje się przeszkoda.
Do napędu HATO można zalogować tylko piloty HATO. Są one
zabezpieczone zmiennym kodem szyfrującym Keeloq.

DANE TECHNICZNE
Napięcie zasilające
Moc silnika
Obroty silnika
Szybkość przesuwu
Wyjściowy moment obrotowy
Masa bramy
Poziom hałasu
Centrala sterująca
Częstotliwość pracy pilota
Min. zasięg pilota w terenie otwartym
Typ baterii pilota
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AC 230 V 50 Hz
160 W
1400 obr/min.
12 m/min
10 Nm
Do 600 kg
< 62 dB
HATO HEL B11
433,92 MHz ze zmiennym kodem
30 m
1 x CR2032

Zakres temperatury pracy

-40°C / +70°C

Gabaryty (dł. x wys. x szer.)

263 mm x 215 mm x 270 mm

górna prowadnica

magnes

brama

napęd

listwa zębata
magnes

Cechy napędu:

mogło wpływać na poprawne ustawienie bramy. W praktyce
przyśpiesza montaż całego układu sterowania.

• wbudowana centrala sterująca polskiej produkcji
• pamięć odbiornika radiowego – 28 nadajników
• łatwość rozblokowania napędu w celu otwarcia bramy przy braku
zasilania
• magnetyczne wyłączniki krańcowe
• możliwość podłączenia fotokomórek

• Zasięg sygnału - do zestawu dołączony jest pilot, którego zasięg
jest na poziomie 25-35m w zależności od rodzaju ogrodzenia,
można dodatkowo zwiększyć zasięg sygnału, dzięki antenie
zewnętrznej. Ważne aby przedłużenie wykonać za pomocą kabla
koncentrycznego 50 omowego.

• spowolnienie przy zatrzymaniu napędu (SOFT STOP)
• wyposażony w enkoder
Napęd sterowany jest za pomocą centrali HATO HEL B11.

HATO SLIDE 10/15 wyposażony jest w:
• Spowolnienie - system pozwalający zmniejszyć prędkość pracy
bramy w pozycjach krańcowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu
elementy bramy, takie jak: mocowania, uchwyty, listwy zębate,
koło zębate czy słupki, przedłużają swoją żywotność.
• Wejście sekwencyjne SBS - umożliwia dodatkowe sterowanie
bramą, za pomocą takich urządzeń jak: przycisk (dzwonkowy),
ster. za pomocą telefonu komórkowego, ster. za pomocą
domofonu, ster. za pomocą centrali alarmowej lub inne
zewnętrzne urządzenia wyposażone w wyjście przekaźnikowe
nisko-prądowe.
• Krańcówki magnetyczne - likwidując połączenie mechaniczne
pomiędzy krzywkami bramy oraz napędem, zyskujemy większą
precyzję przy ustawieniu pozycji krańcowych, rozwiązanie to
eliminuje problem z zalegającym śniegiem na wyłączniku co

DANE TECHNICZNE

• Rozblokowanie awaryjne - w sytuacji utraty zasilania można w
łatwy sposób rozblokować napęd co umożliwi otwarcie bramy.
Wystarczy do wysprzęglenia napędu (klapka w dolnej częsci )
włożyć załączony do zestawu klucz, następnie wyciągnąć klapę
rozlokowania. Teraz możemy ręcznie otwierać oraz zamykać
bramę.

• Regulacja mocy napędu - napęd wyposażony jest w potencjometr
regulujący siłę pracy napędu, pozwala to na indywidualne
dostosowanie mocy do wagi bramy.
• Ruch pieszy - napęd posiada dwa tryby otwierania bramy.
standardowy otwiera bramę w 100% oraz tryb pieszy otwierający
bramę na zaprogramowaną szerokość.
• Zabezpieczenia – HATO SLIDE 10/15 wyposażony jest w encoder,
urządzenie sprawdzające każdorazowo poprawność otwierania
oraz zamykania bramy, dodatkowo w zestawie dołączone są
fotokomórki zabezpieczające bramę przed zamknięciem w
momencie gdy w świetle bramy znajduje się przeszkoda.
Do napędu HATO można zalogować tylko piloty HATO. Są one
zabezpieczone zmiennym kodem szyfrującym Keeloq.

HATO SLIDE 10

Moc silnika
Moc silnika

400 W

550 W
11 m/min

1000 kg

Odległość zdalnego sterowania
Tryb zdalnego sterowania

HATO SLIDE 15

220 V/50 Hz;110 V/60 Hz

Prędkość poruszania się bramy
Maksymalna waga bramy

1500 kg
do 30 m

Tryb pojedynczego przycisku

Wyłącznik krańcowy

Wyłącznik magnetyczny

Hałas

≤ 60 dB

Praca

S2, 20 min

Pamięć nadajników

28

Częstotliwość

433.92 MHz

Temperatura działania

-20°C ~ +50°C

Centrala sterująca

HATO HEL B11

Waga brutto

HATO SLIDE 10/15

gniazdo
wtyczka

NAPĘD

Nowa linia napędów do bram przesuwnych HATO SLIDE to idealne
rozwiązanie dla masywnych bram wjazdowych na teren Twojej
posesji o wadze do 1500 kg. Czas otwierania 11-13 metrów na minutę,
pozwala obsłużyć bramę do 20 metrów szerokości.

13 kg

14 kg
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HATO 120/200
NAPĘD

15 lat na rynku automatyki bramowej. Bezawaryjność napędu HATO 200 sprawiła, że stał się jednym z najbardziej
rozpoznawalnych i polecanych napędów do bram garażowych w Polsce. Moc, łatwość obsługi oraz niezawodność
jest wizytówką naszego numeru 1.

siłownik
cięgno odblokowania ręcznego

Cechy napędu:

• enkoder zapewniający bezpieczeństwo i precyzję pracy napędu

• sterowanie za pomocą wejścia sterującego
podłączenie przycisku sterującego, klawiatury
czytnika kart magnetycznych itp)
• sterowanie za pomocą pilota (maksymalnie
zmiennokodowe HATO niemożliwe do skopiowania

(możliwe
kodowej,

20).

Piloty

• programowane położenia krańcowe

• pamięć odbiornika radiowego – 20 nadajników
• proste programowanie
• automat przeznaczony do pracy z bramami segmentowymi oraz
uchylnymi
• przekładnia z brązu i stali

• płynny start oraz zatrzymanie bramy

Napęd można skonfigurować do następujących trybów pracy:

• obsługa fotokomórek zabezpieczających przed zamknięciem
bramy w przypadku przecięcia światła fotokomórek
przez przeszkodę

• Praca
w
trybie
podstawowym
każde
naciśnięcie pilota lub przycisku ręcznego powoduje realizację
kolejnego kroku w pracy układu (otwarcie – zatrzymanie – zamknięcie)
• Automatyczne zamykanie – układ po zaprogramowanym czasie automatycznie zamknie bramę (zalecane stosowanie
tego trybu pracy tylko przy podłączonych fotokomórkach)
• Funkcja blokady bramy – za pomocą pilota można otworzyć bramę tylko po wcześniejszym wciśnięciu przycisku logicznego nr 3.
Uniemożliwia to otwarcie bramy przez   przypadkowe naciśnięcie
przycisku na pilocie.

• regulacja mocy silnika
• podświetlanie garażu przez 3 min. od momentu rozpoczęcia  pracy
napędu
• możliwość podłączenia akumulatora jako awaryjnego zasilania +
(automatycznie ładowanie akumulatora)
• zatrzymanie pracy napędu w przypadku natrafienia na przeszkodę
• czujnik amperometryczny wykrywający przeszkody

DANE TECHNICZNE

HATO 120

Napięcie zasilające
Silnik

AC 230 V 50 Hz
24V DC 80W

24V DC 120W

Siła zamykania

600 N

1000 N

Maksymalny rozmiar drzwi panelowych

7,5 m

12 m2

Czas podświetlania garażu
Żarówka oświetlająca
Zakres temperatury pracy
Wilgotność względna
Częstotliwość pracy pilota
Zasięg pilota w terenie otwartym
Typ baterii pilota
Pobór mocy w stanie spoczynku
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3 min.
E14 230 V max. 25W
-20°C / +50°C
< 90%
433,92 MHz
30 m
1 x CR2032
4,5 VA

Zakres ruchu bramy – szyna 3,3 m

2,5 m

Zakres ruchu bramy – szyna 3,6 m

2,8 m

Zakres ruchu bramy – szyna 3,9 m
Gabaryty głowicy napędu ( dł. x wys. x szer. )

8

HATO 200

3,1 m
415 mm x 210 mm x 165 mm

cięgno odblokowania ręcznego

Cechy napędu:
• czujnik amperometryczny wykrywający przeszkody

•

• enkoder zapewniający bezpieczeństwo i precyzję pracy napędu
• wbudowane oświetlenie energooszczędne LED
• wyjątkowo cicha praca dzięki zastosowaniu paska aramidowego
zbrojonego 6 linkami stalowymi

•

• pamięć odbiornika radiowego – 50 nadajników
• posiada wyjście sterujące lampą ostrzegawczą i wejście dla
fotokomórek
• możliwość podłączenia akumulatora jako awaryjnego zasilania
• wejście blokujące ruch bramy przy otwartych drzwiach serwisowych
Funkcje napędu:
• Regulacja siły docisku - siłę docisku można regulować. Wyświetlenie „1”
to minimalna siła. Wskazanie „5” oznacza maksymalną siłę.
• Regulacja prędkości jazdy - „8” pojawia się na wyświetlaczu oznacza
80% prędkości jazdy. Wyświetlacz „A” oznacza pełną prędkość (160
mm/s lub 200 mm/s).
• Zmiana wysokości rewersu - na wyświetlaczu pojawi się „0”
oznacza, że drzwi powrócą do góry. Wskazanie „1 ~ 9” oznacza,
że drzwi powrócą do % pozycji całego przejazdu. Jedna dziesiąta z
dziewięciu dziesiątych pełnego otwarcia itp.
• Częściowe otwarcie / wysokość - Na wyświetlaczu pojawia się „0”
oznacza zamknięcie funkcji częściowego otwarcia. Wskazanie „1
~ 9” oznacza ustawienie różnych częściowych pozycji otwartych w
stosunku do pełnego otwarcia.
• Funkcja rozpoznawania przycisku nadajnika - na wyświetlaczu
pojawi się „0”, oznacza to, że funkcja rozpoznawania przycisków
jest zamknięta. Wskazanie „1” oznacza, że funkcja rozpoznawania
przycisków jest aktywna.
• Ilość pamięci kodów - kiedy na wyświetlaczu pojawia się “A”
oznacza to wykorzystanie maksymalnej ilości kodów = 50.Naciśnij
przycisk UP/DOWN, aby zwiększyć lub zmniejszyć ilość kodów.
Ilość kodów to 5*N, N=1~9. (ilość multiplikuje się co 5)
• Alarm dotyczący przeglądu - kiedy na wyświetlaczu pojawia się “b” i

DANE TECHNICZNE

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

lampa led mignie szybko 10 razy, oznacza to, że drzwi garażowe lub
silnik wymagają przeglądu.
Automatyczny powrót w trybie napotkania przeszkody -  
automatyczny stop / automatyczny powrót jest kontrolowany przez
oprogramowanie na płytce sterującej. Chroni dzieci, zwierzęta oraz
inne dobra przed urazem lub uszkodzeniem.
Spowolnienie przy starcie i zatrzymaniu - delikatny start oraz
zatrzymanie przy każdym cyklu pracy bramy, zdecydowanie
przedłuża żywotność bramy oraz napędu.
Auto-zamykanie - funkcja automatycznego zamykania zapewnia
zapewnia bezpieczeństwo w domu, automatycznie zamykając drzwi
po wejściu do garażu lub wyjściu z niego.
Automatyczne dopasowanie siły otwarcia oraz zamknięcia - moc
otwierania dla różnych etapów ruchu bramy jest wyuczona podczas
programowania i jest stale przeprofilowana. Pomiar siły mechanizmu
otwierania reguluje się automatycznie w odpowiednim zakresie.
Ustawienie położeń krańcowych - ustawienia są programowane
za pomocą panelu sterowania, jest to prosty i szybki proces dla
każdego użytkownika.
Dostępny jest terminal dla fotokomórek, dodatkowych odbiorników
i przewodowego lub bezprzewodowego przełącznika ściennego,
lampy ostrzegawczej i urządzenia zabezpieczającego drzwi.
Światło ostrzegawcze LED - lampa LED zapala się po uruchomieniu
urządzenia i świeci się przez 3 minuty, potem gaśnie.
Otwieranie awaryjne (bateryjne) - przy awarii zasilania w domu otwarcie
może nastąpić po podłączeniu baterii (akumulatora) do urządzenia.
Manualne otwieranie awaryjne - w przypadku utraty zasilania lub
awarii napęd posiada system ręcznego otwarcia bramy, poprzez
rozsprzęglenie bramy z szyną.
Nadajnik (PILOT) - pilot pracuje w technologii zmiennokodowej (7.38 x
1019 kombinacji), częstotliwość 433.92 MHz, 4 kanały zaprojektowane
tak, aby zapewnić kontrolę 4 różnych drzwi za pomocą jednego
nadajnika.
Instalacja - minimalny prześwit pomiędzy najwyższym punktem
bramy, a sufitem to 30mm. Silnik może być montowany podtynkowo
w instalacjach o niskim prześwicie.
Metalowa płyta dolna - mocniejsza i bezpieczniejsza konstrukcja.
Sterowanie ruchem bramy za pomocą przycisków UP/DOWN.

SILENT 1000N

Napięcie zasilające
Moc silnika
Max. powierzchnia bramy
Max. wysokość bramy
Max. waga bramy
Mechanizm poruszania bramy
Prędkość otwierania / zamykania
Oświetlenie
Ustawienie położeń krańcowych
Transformator
Format kodowania
Częstotliwość
Ilość pamięci kodów

HATO SILENT 1000/12000

siłownik

NAPĘD

Napęd garażowych HATO SILENT - zaprojektowany dla Twojego komfortu.
Linia napędów SILENT z szyną z paskiem aramidowym została zaprojektowana dla wymagających klientów
ceniących sobie komfort i bezpieczeństwo.

SILENT 1200N
220-240V, 50-60 Hz

1000 N

1200 N

12 m2

15 m2

2400 mm (dla szyny 3,3) / 3000 mm (dla szyny 3,9)
100 kg

120 kg
pasek aramidowy

od 160 mm/s do 200 mm/s

od 140 mm/s do 170 mm/s

24V / 15 szt. LED’ów
elektroniczne
technologia ochrony przed przeciążeniem
Kod zmienny (7.38 x 1019 kombinacji)
433.92 MHz
50
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HATO HT 600/1000
NAPĘD

Następca modelu HATO 180C/200C, prosty w obsłudze, charakteryzuje się łatwością montażu oraz
programowania. Napęd HT 600/1000, łączy w sobie niezawodność poprzedniego modelu oraz nowoczesny design
– TYLKO 8 CM grubości.

siłownik
cięgno odblokowania ręcznego

Cechy napędu:
• czujnik amperometryczny wykrywający przeszkody
• enkoder zapewniający bezpieczeństwo i precyzję pracy napędu
• kompaktowy - tylko 8cm grubości
• pamięć odbiornika radiowego – 20 szt.
• możliwość podłączenia akumulatora jako awaryjnego zasilania
• proste programowanie
• automat przeznaczony do pracy z bramami segmentowymi oraz
uchylnymi
• możliwość podłączenia lampy ostrzegawczej oraz fotokomórek w
celu zwiększenia bezpieczeństwa

Automat HT 600/1000 wyposażony jest w:

• sterowanie za pomocą wejścia sterującego (możliwe podłączenie
przycisku sterującego, klawiatury kodowej, czytnika kart magnetycznych itp )
• sterowanie za pomocą pilota (maksymalnie 20 sztuk). Piloty zmiennokodowe HATO
• programowane położenia krańcowe
• płynny start oraz zatrzymanie bramy

DANE TECHNICZNE

• regulacja mocy silnika
• podświetlanie garażu przez 3 min. od momentu rozpoczęcia pracy
napędu
• możliwość podłączenia akumulatora awaryjnego zasilania
• zatrzymanie pracy napędu w przypadku natrafienia na przeszkodę
przy pracy bramy w dół oraz w górę.
• autozamykanie – układ po zaprogramowanym czasie automatycznie
zamknie bramę (stosowanie tego trybu pracy tylko przy podłączonych fotokomorkach)
• funkcja blokady bramy – za pomocą pilota można otworzyć bramę
tylko po wcześniejszym wciśnięciu przycisku „D”. Uniemożliwia to
otwarcie bramy przez przypadkowe naciśnięcie przycisku na pilocie.
• funkcja wentylacji
• tryb pieszy
• możliwość ręcznego odblokowania bramy wysprzęglenie na szynie.
• silnik z przekładnią samohamowną
• ochrona przed przeciążeniem
• obsługa enkodera (jeżeli obroty silnika wskutek przeciążenia spadną
poniżej nominalnych, zadanych potencjometrem, układ spowoduje
zatrzymanie silnika, a następnie jego cofnięcie)
• sterowanie lampą sygnalizacyjną
• zabezpieczenie przed ruchem bramy przy otwartych drzwiach serwisowych

HT 600

Napięcie zasilające

230V AC +/-10% 50-60Hz

Moc silnika
Siła zamykania
Czas oświetlenia garażu
Oświetlenie
Wilgotność względna
Min. zasięg pilota w terenie otwartym
Typ baterii pilota

24 V DC
600 N

1000 N
3 min
LED
≤ 90%
30 m
CR2032

Zakres ruchu bramy - prowadnica 3,3 m

2,5 m

Zakres ruchu bramy - prowadnica 3,6 m

2,8 m

Zakres ruchu bramy - prowadnica 3,9 m
Częstotliwość
Temperatura działania
Wymiary
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HT 1000

3,1 m
433.92 MHz ze zmiennym kodem
-20°C; +50°C
415 mm x 210 mm x 165 mm

Nowoczesny silnik do bram przemysłowych komutowany elektronicznie. Dzięki zastosowaniu tej technologii
posiada on maksymalny moment obrotowy już od najwolniejszych obrotów. Automat wyposażony w łagodny
start i stop co zwiększa żywotność bramy. Szybki montaż, proste podłączenie oraz intuicyjne programowanie w
połączeniu z bezawaryjnością przekłada się na niezawodność zestawu przemysłowej automatyki bramowej HATO.

NAPĘD

napęd

centrala
sterująca

Cechy napędu:

Funkcje napędu:

• łatwy montaż poprzez zastosowanie unikatowych złącz

• Trzy przyciski na centralce sterującej (open – otwórz, close –
zamknij, stop) obsługują bramę niezależnie. System sterujący
jest wyposażony w przyłącza do fotokomórki, krawędziowej listwy
bezpieczeństwa, itp.
• Zatrzymanie awaryjne - w razie potrzeby, naciśnięcie przycisku
bezpieczeństwa na centralce sterującej natychmiast odcina dopływ
prądu do urządzenia.
• Automatyczne hamowanie - system automatycznego hamowania
zatrzymuje urządzenie szybko i precyzyjnie.
• Łańcuch obsługi awaryjnej - w przypadku braku zasilania, łańcuch
obsługi awaryjnej pozwala na ręczne otwieranie/zamykanie bramy.

• pozycje krańcowe oraz wszystkie parametry ustawiane z panelu
sterowania
• najnowsza technologia sterowania silnikiem
• napęd współpracuje z szeroką gamą zabezpieczeń montowanych w
bramach
• możliwość zabezpieczenia hasłem
• łatwe do ustawienia i precyzyjne wyłączniki krańcowe
• wyposażony w napęd łańcuchowy/ kołowrót do awaryjnego
otwierania
• montowany na standardowym 1 calowym wale bramy (25,4 mm)
• pamięć odbiornika radiowego – 25 nadajników

HATO 70/100

NOWOCZESNY WYGLĄD / WYSOKA KULTURA PRACY
ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA / BEZPIECZEŃSTWO

Do napędu HATO można zalogować tylko piloty HATO. Są one
zabezpieczone zmiennym kodem szyfrującym Keeloq.

• przekładnia w kąpieli olejowej zwiększająca żywotność napędu

DANE TECHNICZNE

HATO 70

Napięcie zasilające

HATO 100
AC 230 V±10%

Moc

450 W

750 W

Maksymalny moment obrotowy

70 N.m

100 N.m

10-50 RPM

10-40 RPM

30 m2

45 m2

Zakres prędkości wyjściowej
Max. obciążenie (powierzchnia drzwi)
Układ smarowania reduktora
Typ Enkodera

smarowanie płynnym olejem
Single Circle Absolute Encoder

Tryb Ręczny/Auto

przełącznik sznurkowy

Ręczne sterowanie

za pomocą łańcucha

Maksymalna wysokość otwarcia

19 obrotów wału

Temperatura pracy
Waga
Wymiary

-20°C; +50°C
14,3 kg

17,3 kg
337 mm x 135 mm x 214 mm
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napęd

centrala
sterująca

NAPĘD

HATO 50S-1

Napęd do bram HATO 50/50S-1 może być stosowany w garażach, budynkach przemysłowych oraz usługowych.
Cechuje go zwarta konstrukcja, niezawodność i bezpieczeństwo w działaniu.

Cechy:
• trzy przyciski na centralce sterującej (open – otwórz, close –
zamknij, stop) obsługują bramę. System sterujący jest wyposażony
w przyłącza do fotokomórki, krawędziowej listwy bezpieczeństwa,
itp.

kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, spowoduje
natychmiastowe odłączenie drzwi od napędu. Silnik może być
odłączony tylko gdy drzwi są w pozycji zamkniętej.
• w przypadku braku zasilania, łańcuch obsługi awaryjnej pozwala
na ręczne otwieranie/zamykanie bramy.

• zatrzymanie awaryjne. W razie potrzeby, naciśnięcie przycisku
bezpieczeństwa na centralce sterującej natychmiast odcina
dopływ prądu do urządzenia.

• wyposażony w podwójne wyłączniki krańcowe, dla większego
bezpieczeństwa i niezawodności.

• system automatycznego hamowania zatrzymuje urządzenie
szybko i precyzyjnie.

Do napędu HATO można zalogować tylko piloty HATO. Są one
zabezpieczone zmiennym kodem szyfrującym Keeloq.

• przekręcenie rączki mechanicznego zwolnienia o 180° w

DANE TECHNICZNE
Napięcie zasilające
Max. moment obrotowy
Obroty silnika
Max. zasięg ruchu
Otwór wału wyjściowego
Długość łańcucha obsługi awaryjnej
Zakres temperatury pracy

380/400V 50Hz
50 Nm
1400 obr/min.
5m
25,4 mm
8m
-20°C / +40°C

Obroty wału

32 obr. /min.

Przełożenie

43/1

Temperatura zabezpieczenia termicznego

120

Stosunek czas pracy / czas spoczynku

S3 25%

Centrala sterująca

XFS41-4

Częstotliwość pracy pilota
Min. zasięg pilota w terenie otwartym
Typ baterii pilota
Waga
Gabaryty (dł. x wys. x szer.)
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HATO 50S-1

433,92 MHz ze zmiennym kodem
30 m
1 x CR2032
12 kg
370mm x 230mm x 100mm

fotokomórka

napęd

Cechy:

• odblokowania przy pomocy klucza

• centrala sterująca HELB9C polskiej produkcji

• przekładnia samohamowna

• najsilniejszy napęd w swojej klasie na rynku

• silnik zabezpieczony wyłącznikiem termicznym

• łagodny start i stop

• funkcja testowania fotokomórek, zwiększająca bezpieczeństwo

• spowolnienie przy zamknięciu

• produkt wyprodukowany w UE.

• regulacja siły ciągu

• możliwość podłączenia modułu GSM lub WIFI.

• sygnalizacja świetlna

• funkcja  furtki

• pamięć odbiornika radiowego – 32 nadajniki

• sterowanie elektro-zaczepem

• możliwość otwarcia jednego przęsła (funkcja furtki)

• sterowania z pomocą przycisku

• możliwość zastosowania dwóch par fotokomórek

• wyposażony w mechaniczne ograniczniki otwarcia i zamknięcia

• do bram jedno i dwuskrzydłowych

DANE TECHNICZNE
Napięcie zasilające

SWING 405
230V AC +/-10% 50Hz

Moc silnika

180 W

Max. siła

1600 N

Max. prąd silnika
Max. długość skrzydła
Max. waga skrzydła
Skok siłownika
Zakres temperatury pracy
Hałas
Kondensator
Czas otwierania (bez spowolnienia)
Pobór mocy w stanie spoczynku

1,5 A
3,5 m
200 kg
40 cm
-20°C; +60°C
≤ 60dB
8uF/450VAC
17 s
< 3 W (bez akcesoriów)

Czas pracy silników

5-90 s

Czas wyprzedzenia skrzydła

0-20 s

Temperatura zabezpieczenia termicznego

150°C

Współczynnik czasu pracy
Smarowanie
Częstotliwość pracy pilota
Min. zasięg pilota w terenie otwartym
Typ baterii pilota
Tryb zdalnego sterowania
Centrala sterująca
Napięcie wejściowe centrali
Typ bezpiecznika
Typ oświetlenia
Gabaryty (dł. x wys. x szer.)
Waga opakowania
Stopień ochrony

HATO SWING 405

centrala sterująca

NAPĘD

Linia napędów elektromechanicznych do bram skrzydłowych HATO SWING to idealne rozwiązanie do
przydomowych bram o długości skrzydła do 5 m, powierzchni zabudowy 2 m2 i wadze do 200 kg. Dzięki swej
konstrukcji z wysokiej jakości materiałów siłowniki HATO SWING gwarantują dużą wytrzymałość, niezawodność
i żywotność.

35 %
smar stały
433,92 MHz ze zmiennym kodem
30 m
23 A (12 V) / CR2032*
pojedynczy przycisk / sterowanie sekwencyjne
HELB9C (spowolnienie)
230V AC +/-10% 50Hz
5A/230V, ø5x20
żarówka 230V max. 40W
840 mm x 188 mm x 95 mm
15 kg
IP 65 (centrala)/ IP 43 (siłownik)
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CENTRALA STERUJĄCA HEL 12

SWING 400/600
NAPĘD

Linia napędów elektromechanicznych do bram skrzydłowych HATO SWING to idealne rozwiązanie do
przydomowych bram o długości skrzydła do 5m, powierzchni zabudowy 2m2 i wadze do 200kg. Dzięki swej
konstrukcji z wysokiej jakości materiałów siłowniki HATO SWING gwarantują dużą wytrzymałość, niezawodność
i żywotność.

centrala sterująca

fotokomórka

napęd

Cechy napędu:

• regulacja mocy silnika

• centrala sterująca HEL12 polskiej produkcji

• odblokowania przy pomocy klucza

• najsilniejszy napęd w swojej klasie na rynku

• przekładnia samohamowna

• pamięć odbiornika radiowego – 17 nadajniki

• produkt wyprodukowany w UE.

• możliwość otwarcia jednego przęsła (funkcja furtki)

• możliwość podłączenia modułu GSM lub WIFI lub przycisku

• możliwość zastosowania dwóch par fotokomórek

• funkcja furtki

• do bram jedno i dwuskrzydłowych

• sygnalizacja świetlna

DANE TECHNICZNE

SWING 400

Napęcie zasilające

230 V AC

Moc silnika
Skok siłownika

180 W
40 cm

Maksymalna siła

0,9 A

Kondensator

8uF/450A AC
4,0 m

Maksymalna masa skrzydła
Czas otwierania (bez spowolnienia)
Temperatura zabezpieczenia termicznego silnika
Współczynnik czasu pracy
Smarowanie
Centrala sterująca

5,0 m
200 kg

22 s

33 s
150°C
35%
smar stały
HEL 12

Napięcie zasilania centrali

230 V AC +/- 10% 50Hz

Pobór mocy w stanie spoczynku

<2W (bez akcesoriów)

Pamięć nadajników
Zakres temperatury pracy

17 szt.
-20°C / +60°C

Typ bezpiecznika

5A/250 V, ø5x20

Stopień ochrony

IP65 (centrala), IP43 (siłownik)

Zakres programowania czasu pracy silnika
Zakres programowania czasu wyprzedzenia skrzydła
Typ pilota

4 - 90 s
0 - 20 s
Zmiennokodowy Keeloq HATO

Częstotliwość pracy pilota

433,92 MHz

Typ baterii pilota

1 x CR2032

Minimalny zasięg pilota w terenie otwartym
Gabaryty (dł. x wys. x szer.)
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60 cm
1600 N

Maksymalny prąd silnika
Maksymalna długość skrzydła

SWING 600

30 m
777 mm x 188 mm x 91 mm

977 mm x 188 mm x 91 mm

napęd

Cechy napędu:

• odblokowania przy pomocy klucza patentowego

• centrala sterująca HELB9C polskiej produkcji

• przekładnia samohamowna

• najsilniejszy napęd w swojej klasie na rynku

• silnik zabezpieczony wyłącznikiem termicznym.

• łagodny start i stop

• funkcja testowania fotokomórek, zwiększająca bezpieczeństwo

• spowolnienie przy zamknięciu

• produkt wyprodukowany w UE.

• regulacja siły ciągu

• możliwość podłączenia modułu GSM lub WIFI.

• sygnalizacja świetlna

• funkcja  furtki

• pamięć odbiornika radiowego – 32 nadajniki

• sterowanie elektro-zaczepem

• możliwość otwarcia jednego przęsła (funkcja furtki)

• sterowania z pomocą przycisku

• możliwość zastosowania dwóch par fotokomórek (nie opisane w instrukcji)

• silnik zabezpieczony wyłącznikiem termicznym

• do bram jedno i dwuskrzydłowych

DANE TECHNICZNE

SWING 400

Napęcie zasilające

180 W
40 cm

Maksymalna siła

0,9 A

Kondensator

8uF/450A AC
4,0 m

Maksymalna masa skrzydła
Czas otwierania (bez spowolnienia)
Temperatura zabezpieczenia termicznego silnika
Współczynnik czasu pracy
Smarowanie
Centrala sterująca

60 cm
1600 N

Maksymalny prąd silnika
Maksymalna długość skrzydła

SWING 600
230 V AC

Moc silnika
Skok siłownika

5,0 m
200 kg

22 s

33 s
150°C
35%
smar stały
HEL B9

Napięcie zasilania centrali

230 V AC +/- 10% 50Hz

Pobór mocy w stanie spoczynku

<3W (bez akcesoriów)

Pamięć nadajników
Zakres temperatury pracy

32 szt.
-20°C / +60°C

Typ bezpiecznika

5A/250 V, ø5x20

Stopień ochrony

IP65 (centrala), IP43 (siłownik)

Zakres programowania czasu pracy silnika
Zakres programowania czasu wyprzedzenia skrzydła
Typ pilota

5 - 90 s
0 - 20 s
Zmiennokodowy Keeloq HATO

Częstotliwość pracy pilota

433,92 MHz

Typ baterii pilota

1 x CR2032

Minimalny zasięg pilota w terenie otwartym
Gabaryty (dł. x wys. x szer.)

CENTRALA STERUJĄCA HEL B9

fotokomórka

SWING 400/600

centrala sterująca

NAPĘD

Linia napędów elektromechanicznych do bram skrzydłowych HATO SWING to idealne rozwiązanie do
przydomowych bram o długości skrzydła do 5m, powierzchni zabudowy 2m2 i wadze do 200kg. Dzięki swej
konstrukcji z wysokiej jakości materiałów siłowniki HATO SWING gwarantują dużą wytrzymałość, niezawodność
i żywotność.

30 m
777 mm x 188 mm x 91 mm

977 mm x 188 mm x 91 mm
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SZLABANY
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HATO 535Y
SZLABAN

Szlabany HATO 535Y mogą być stosowane do regulowania ruchu pojazdów w zakładach
przemysłowych, ośrodkach wczasowych, parkingach, itp. Cechuje je niezawodność i bezpieczeństwo w działaniu.
Cechy szlabanu:
• sterowanie za pomocą wejścia sterującego (możliwe podłączenie przycisku sterującego, klawiatury kodowej, czytnika kart magnetycznych itp.),
• sterowanie za pomocą pilota (możliwość zaprogramowania max 40 pilotów). Piloty zmiennokodowe HATO niemożliwe do skopiowania,
• obsługę fotokomórek zabezpieczających przed zamknięciem bramy w przypadku przecięcia światła fotokomórek przez przeszkodę,
• regulację mocy silnika - natrafienie na przeszkodę zatrzymuje szlaban,
• sterowanie lampą sygnalizacyjną/podświetlaniem podjazdu
• w przypadku awarii zasilania możliwość ręcznego podniesienia szlabanu.

Sterowaniem szlabanu zarządza centralka HEL11QSZ razem ze zbliżeniowymi elektromagnetycznymi czujnikami krańcowymi. Jest to nowoczesne rozwiązanie oparte o sterowanie za
pomocą mikrokontrolera.
Szlaban można skonfigurować do następujących trybów pracy:
• praca w trybie podstawowym. Każde naciśnięcie pilota lub przycisku ręcznego powoduje realizację
kolejnego kroku w pracy układu
• automatyczne zamykanie – układ po zaprogramowanym czasie automatycznie zamknie szlaban
(zalecane stosowanie tego trybu pracy tylko przy podłączonych fotokomórkach)
• funkcja furtki – szlaban otwiera się do momentu kiedy nie zostanie przecięta linia światła fotokomórek. Zamknięcie następuje poprzez automatyczne zamykanie lub za pomocą pilota.
• funkcja osiedlowa – za pomocą pilota, lub wejścia sterującego można jedynie otworzyć bramę.
Zamknięcie następuje poprzez funkcję autozamykania po zaprogramowanym czasie.

DANE TECHNICZNE
Napięcie zasilające
Moc silnika
Obroty silnika
Czas otwierania
Długość ramienia szlabanu

180 W
1400 obr/min.
3,5 s
max 5 m
max 1/1

Poziom hałasu

< 65 dB

Częstotliwość pracy pilota
Min. zasięg pilota w terenie otwartym
Typ baterii pilota

zł*/kpl.

230 V AC

Stosunek czas pracy / czas spoczynku

Centrala sterująca
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cena: 3820

HEL11SZ 1.3..0-C-NO
433,92 MHz ze zmiennym kodem
30m
1 x CR2032

Zakres temperatury pracy

-40°C / +70°C

Gabaryt (dł. x wys. x szer.)

375 mm x 1050 mm x 335 mm

Cechy szlabanu:
• sterowanie za pomocą wejścia sterującego (możliwe podłączenie przycisku sterującego, klawiatury kodowej, czytnika kart magnetycznych itp.),
• sterowanie za pomocą pilota (możliwość zaprogramowania max 25 pilotów)). Piloty zmiennokodowe HATO niemożliwe do skopiowania,
• obsługę fotokomórek zabezpieczających przed zamknięciem bramy w przypadku przecięcia
światła fotokomórek przez przeszkodę,
• lampa sygnalizacyjna i oświetlenie szlabanu w technologii LED
• sterowanie lampą sygnalizacyjną
• w przypadku awarii zasilania możliwość ręcznego podniesienia szlabanu.

Sterowaniem szlabanu zarządza centralka HEL11QSZ razem ze zbliżeniowymi elektromagnetycznymi czujnikami krańcowymi. Jest to nowoczesne rozwiązanie oparte o sterowanie za pomocą mikrokontrolera.

SZLABAN

Szlaban można skonfigurować do następujących trybów pracy:
• praca w trybie podstawowym. Każde naciśnięcie pilota lub przycisku ręcznego powoduje realizację kolejnego kroku w pracy układu
• automatyczne zamykanie – układ po zaprogramowanym czasie automatycznie zamknie szlaban (zalecane stosowanie tego trybu pracy tylko przy podłączonych fotokomórkach)

DANE TECHNICZNE

cena: 4060

Napięcie zasilające

230 V AC

Moc silnika
Obroty silnika
Czas otwierania
Długość ramienia szlabanu

2800 obr/min.
5s
max 5 m
max 1/1

Poziom hałasu

< 62 dB

Częstotliwość pracy pilota
Min. zasięg pilota w terenie otwartym
Typ baterii pilota

zł*/kpl.

90 W

Stosunek czas pracy / czas spoczynku

Centrala sterująca

HATO 3306

Szlabany HATO 3306 mogą być stosowane do regulowania ruchu pojazdów w zakładach
przemysłowych, ośrodkach wczasowych, parkingach, itp. Cechuje je niezawodność i bezpieczeństwo w działaniu.

3306AC HATO
433,92 MHz ze zmiennym kodem
30m
1 x CR2032

Zakres temperatury pracy

-30°C / +50°C

Gabaryty (dł. x wys. x szer.)

360 mm x 1090 mm x 340 mm
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HEL B9

CENTRALA STERUJĄCA

Sterownik HEL B9 jest przeznaczony dla napędów bramowych wykorzystujących dwa silniki/siłowniki
na napięcie 230V AC o mocy do 500W. Doskonale nadaje się do pracy intensywnej, można zastosować go na
posesjach prywatnych i w firmach. Zastosowany system zmiennego kodowania pilotów, firmy Microchip sprawia
iż system staje się niedostępny dla osoby nieautoryzowanej.

Podstawowe cechy elektroniki HEL B9:
• łagodny stop, co zwiększa żywotność bramy
• sterowanie za pomocą pilotów HATO 433MHz (niemożliwe do skopiowania)
• sterowanie przyciskiem
• funkcje: AUTOMATYCZNE ZAMYKANIE, TYLKO OTWÓRZ, FURTKA
• regulacja siły ciągu
• regulacja czasu pracy
• sygnalizacja świetlna
• funkcja skrócenia czasu autozamykania po wykryciu przejazdu
• funkcja testowania fotokomórek zwiększająca bezpieczeństwo
• możliwość podłączenia elektrozamka
• sygnalizacja stanu wejść na płytce sterującej
• zdalne programowanie pilotów
• prosta procedura instalacji i programowania

DANE TECHNICZNE
Zasilanie
Pobór mocy w stanie spoczynku
Typ bezpiecznika
Zakres temperatury pracy
Wymiary zewnętrzne (szerokość x głębokość x wysokość)
Waga
Silnik(typ, ilość, max. obciążenie)
Lampa(typ, ilość, max. obciążenie)
Zasilanie osprzętu(typ, ilość, max. obciążenie)
Standard transmisji
Zasięg
Częstotliwość
Impedancja wejściowa anteny
Antena
Obsługiwane piloty

poniżej 3W (bez akcesoriów)
5A/230V (5x20mm)
-20ºC / +70ºC.
164mm x 107mm x 38mm
480g
indukcyjny 1-fazowy, 2, 2 x 0,5kW
230Vac/15W - nie stosować świetlówek
DC, 1, 24Vdc/300mA
KeeLoq®
Min. 30 m. w przestrzeni otwartej
433,92MHz
50 Ω.
antena wewnętrzna
firmy Hato zgodny z transmisją Keeloq
32 pilotów

Typ baterii pilota

1 x CR2032

Czas automatycznego zamykania

5s - 25min.

Maksymalny czas przerwy

zł*

230Vac+10%/-15% 50Hz

Pamięć pilotów

Maksymalny czas pracy sterownika
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cena: 500

0s - 120s.
10s przy otwieraniu, 20s zamykaniu

Możliwość kasowania całej pamięci

tak

Możliwość kasowania pojedynczego pilota

nie

Układ realizuje:
• sterowanie układem za pomocą wejścia sterującego (możliwe podłączenie przycisku sterującego, klawiatury kodowej, czytnika kart
magnetycznych itp.)
• sterowanie układem za pomocą pilota (piloty zmiennokodowe HATO niemożliwe do skopiowania)
• programowane czasy działania każdego toru
• obsługę fotokomórek zabezpieczających przed zamknięciem bramy w przypadku przecięcia światła fotokomórek przez przeszkodę
• regulację mocy każdego silnika
• sterowanie lampą sygnalizacyjną

HEL 12

CENTRALA STERUJĄCA

Płytki sterujące HEL12 do napędu SWING to nowoczesny układ sterujący oparty o mikrokontroler PIC16F685.
Wykonane są w technologii montażu powierzchniowego i przewlekanego. Na głównym module umieszczony jest
mikrokontroler z układem zasilania, przekaźnikami i torem radiowym.
W moduł główny wkładane są moduły regulujące moc silników. Przeznaczone są do sterowania napędem
bramy rozwiernej z silnikami prądu zmiennego na napięcie 230 V AC. Silnik musi być wyposażony w zabezpieczenie
termiczne.

Układ można skonfigurować do następujących trybów pracy:
• praca w trybie podstawowym. Każde naciśnięcie pilota lub przycisku ręcznego powoduje realizację kolejnego kroku pracy układu.
• automatyczne zamykanie – układ po zaprogramowanym czasie automatycznie zamknie bramę (zalecane stosowanie tego trybu pracy
tylko przy podłączonych fotokomórkach)
• funkcja furtki – brama otwiera się do momentu kiedy nie zostanie przecięta linia światła fotokomórek
• funkcja osiedlowa – za pomocą pilota, lub wejścia sterującego można jedynie otworzyć bramę. Zamknięcie następuje poprzez funkcję
autozamykania po zaprogramowanym czasie
• wcześniejsze autozamknięcie bramy po wykryciu przez fotokomórki przejazdu pojazdu.

DANE TECHNICZNE
Zasilanie
Pobór mocy w stanie spoczynku
Typ bezpiecznika
Zakres temperatury pracy
Wymiary zewnętrzne (szerokość x głębokość x wysokość)
Waga
Silnik(typ, ilość, max. obciążenie)
Lampa(typ, ilość, max. obciążenie)
Standard transmisji
Zasięg
Częstotliwość
Impedancja wejściowa anteny
Antena
Obsługiwane piloty

cena: 400

zł*

230Vac+10%/-15% 50Hz
4,5W
5A/230V (5x20mm)
-20ºC / +70ºC.
134mm x 115mm x 44mm
425 g
indukcyjny 1-fazowy, 2 x 0,5kW
1, 230Vac/15W - nie stosować świetlówek
KeeLoq®
Min. 30 m. w przestrzeni otwartej
433,92MHz
50 Ω.
antena wewnętrzna
Firmy Hato zgodny z transmisją Keeloq

Pamięć pilotów

17 pilotów

Typ baterii pilota

1 x CR2032

Czas automatycznego zamykania

5s - 10min.

Maksymalny czas pracy sterownika

120s.

Możliwość kasowania całej pamięci

tak

Możliwość kasowania pojedynczego pilota

nie
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HATO 120/200

ELEKTRONIKA DO NAPĘDÓW

Płytki sterujące do napędu HATO 120 oraz HATO 200 to nowoczesny układ sterujący oparty o mikrokontroler
ATMEGA 8A wykonany w technologii montażu powierzchniowego i przewlekanego.
Na jednym module umieszczony jest mikrokontroler z wyświetlaczem, przyciskami i torem radiowym, a na
drugim układ zasilający i przekaźniki sterujące.
Układy przeznaczone są do sterowania napędem bramy podnoszonej z silnikiem prądu stałego na napięcie 24
V DC. Silnik musi być wyposażony w enkoder generujący jeden impuls na każdy obrót wirnika.

Układ realizuje:
• sterowanie układem za pomocą wejścia sterującego (możliwe podłączenie przycisku sterującego, klawiatury kodowej, czytnika kart
magnetycznych itp.)
• sterowanie układem za pomocą pilota (piloty zmiennokodowe HATO niemożliwe do skopiowania)
• programowane położenia krańcowe
• obsługę fotokomórek zabezpieczających przed zamknięciem bramy w przypadku przecięcia światła fotokomórek przez przeszkodę
• regulację mocy silnika
• podświetlanie garażu przez 3 min. od momentu rozpoczęcia  pracy napędu
Układ można skonfigurować do następujących trybów pracy:
• praca w trybie podstawowym. Każde naciśnięcie pilota lub przycisku ręcznego powoduje realizację kolejnego kroku pracy układu.
• automatyczne zamykanie – układ po zaprogramowanym czasie automatycznie zamknie bramę (zalecane stosowanie tego trybu pracy
tylko przy podłączonych fotokomórkach)
• funkcja blokady bramy – za pomocą pilota można otworzyć bramę tylko po wcześniejszym wciśnięciu przycisku nr 3. Uniemożliwia to
otwarcie bramy przez przypadkowe naciśnięcie przycisku na pilocie.

DANE TECHNICZNE
Zasilanie
Pobór mocy w stanie spoczynku
Typ bezpiecznika
Zakres temperatury pracy
Wymiary zewnętrzne (szerokość x głębokość x wysokość)
Waga
Moc sterowanego silnika
Lampa
Standard transmisji
Zasięg
Rodzaj modulacji / częstotliwość
Impedancja wejściowa anteny
Antena
Obsługiwane piloty
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cena: 170

zł*/kpl.

230Vac+10%/-15% 50Hz
4,5VA
2,5A/230V (5x20mm)
-20ºC / +50ºC.
110mm x 53mm x 28mm + 120mm x 75mm x 34mm
425 g
Hato120 (24V DC 80W) HATO200 (24V DC 120W)
E14 230V max. 25W
KeeLoq®
Min. 30 m. w przestrzeni otwartej
OOK / 433,92MHz
50 Ω.
antena wewnętrzna
Firmy Hato zgodny z transmisją Keeloq

Pamięć pilotów

20 pilotów

Typ baterii pilota

1 x CR2032

Możliwość kasowania całej pamięci

tak

Możliwość kasowania pojedynczego pilota

nie

Układ realizuje:
• sterowanie układem za pomocą wejścia sterującego (możliwe podłączenie przycisku sterującego, klawiatury kodowej, czytnika kart
magnetycznych itp.)
• sterowanie układem za pomocą pilota (piloty zmiennokodowe HATO niemożliwe do skopiowania)
• programowane położenia krańcowe
• obsługę fotokomórek zabezpieczających przed zamknięciem bramy w przypadku przecięcia światła fotokomórek przez przeszkodę
• regulację mocy silnika
• podświetlanie garażu przez 3 min. od momentu rozpoczęcia  pracy napędu
Układ można skonfigurować do następujących trybów pracy:
• praca w trybie podstawowym. Każde naciśnięcie pilota lub przycisku ręcznego powoduje realizację kolejnego kroku pracy układu.
• automatyczne zamykanie – układ po zaprogramowanym czasie automatycznie zamknie bramę (zalecane stosowanie tego trybu pracy
tylko przy podłączonych fotokomórkach)
• funkcja blokady bramy – za pomocą pilota można otworzyć bramę tylko po wcześniejszym wciśnięciu przycisku nr 4. Uniemożliwia to
otwarcie bramy przez przypadkowe naciśnięcie przycisku na pilocie.

DANE TECHNICZNE
Zasilanie
Pobór mocy w stanie spoczynku
Typ bezpiecznika
Zakres temperatury pracy
Wymiary zewnętrzne (szerokość x głębokość x wysokość)
Waga
Moc sterowanego silnika
Lampa
Standard transmisji
Zabezpieczenie transmisji
Zasięg
Częstotliwość
Impedancja wejściowa anteny
Antena
Obsługiwane piloty

cena: 170

HATO 180C/200C

ELEKTRONIKA DO NAPĘDÓW

Płytki sterujące do napędu HATO 180C oraz HATO 200C to nowoczesny układ sterujący oparty o mikrokontroler
ATMEGA 8L wykonany w technologii montażu powierzchniowego i przewlekanego.
Na jednym module umieszczony jest mikrokontroler z układem zasilania, przekaźnikami i torem radiowym, a
na drugim układ z wyświetlaczem i przyciskami.
Układy przeznaczone są do sterowania napędem bramy podnoszonej z silnikiem prądu stałego na napięcie 24
V DC. Silnik musi być wyposażony w enkoder generujący jeden impuls na każdy obrót wirnika.

zł*/kpl.

230Vac+10%/-15% 50Hz
4,5VA
2,5A/230V (5x20mm)
-20ºC / +50ºC.
HATO 180C 135x65x35 [mm] + 95x45x12 [mm]
HATO 200C 135x80x35 [mm] + 95x45x12 [mm]
425 g
Hato120 (24V DC 80W) HATO200 (24V DC 120W)
E14 230V max. 25W
KeeLoq®
64 - bitowy kod dynamicznie zmienny
Min. 30 m. w przestrzeni otwartej
433,92MHz
50 Ω.
antena wewnętrzna
Firmy Hato zgodny z transmisją Keeloq

Pamięć pilotów

20 pilotów

Typ baterii pilota

1 x CR2032

Możliwość kasowania całej pamięci

tak

Możliwość kasowania pojedynczego pilota

nie
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PRZESUWNYCH

ELEKTRONIKA DO BRAM

Płyta sterująca HEL 11 to nowoczesny układ sterujący oparty o mikrokontroler PIC16F685. Wykonana jest w
technologii montażu powierzchniowego i przewlekanego.
Przeznaczona jest do sterowania napędem bramy przesuwnej z silnikiem jednofazowym dwukierunkowym na
napięcie 230 V AC. Silnik musi być wyposażony w enkoder generujący przy normalnej pracy sygnał o częstotliwości
746 Hz dla HATO 400Y oraz 24 Hz dla HATO 800/1400.

Układ realizuje:
• sterowanie układem za pomocą wejścia sterującego (możliwe podłączenie przycisku sterującego, klawiatury kodowej, czytnika kart
magnetycznych itp.)
• sterowanie układem za pomocą pilota (piloty zmiennokodowe HATO niemożliwe do skopiowania)
• sterowanie zatrzymania wyłącznikiem krańcowym typu N.O. lub N.C.
• obsługa fotokomórek zabezpieczających przed zamknięciem bramy w przypadku przecięcia światła fotokomórek przez przeszkodę
• obsługa enkodera (jeżeli obroty silnika spadną poniżej nominalnych, zadanych potencjometrem , układ spowoduje zatrzymanie silnika,
a następnie jego cofnięcie). Dostępna również wersja bez obsługi enkodera.
• sterowanie lampą sygnalizacyjną
Układ można skonfigurować do następujących trybów pracy:
• automatyczne zamykanie – układ po zaprogramowanym czasie automatycznie zamknie bramę (zalecane stosowanie tego trybu pracy
tylko przy podłączonych fotokomórkach)
• funkcja osiedlowa – za pomocą pilota można tylko otworzyć bramę. Naciśnięcie innego pilota w czasie otwierania bramy, lub w czasie
kiedy jest otwarta nie spowoduje jej zamknięcia. Zamykanie następuje po czasie określonym funkcją autozamykania.
• funkcja automatycznej furtki – brama otwiera się do momentu przecięcia światła fotokomórek
• funkcja podświetlania podjazdu – zamiast światła przerywanego układ załącza obwód lampy sygnalizacyjnej w sposób ciągły. Czas
wyłączenia podświetlania podjazdu po zamknięciu bramy jest programowany.

DANE TECHNICZNE
Zasilanie
Pobór mocy w stanie spoczynku
Typ bezpiecznika
Pamięć pilotów
Zakres temperatury pracy
Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.)
Waga
Silnik(typ, ilość, max. obciążenie)
Lampa(typ, ilość, max. obciążenie)

Moduł radiowy

Częstotliwość
Zasięg
Impedancja wejściowa anteny
Antena
Obsługiwane piloty
Typ baterii pilota
Czas pracy
Czas automatycznego zamykania
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cena: 320

zł*

230Vac+10%/-15% 50Hz
4,5W
5A/230V (5x20mm)
40szt.
-20ºC / +70ºC
120x130x40mm
437g
indukcyjny 1-fazowy, 1 0.5kW
230Vac/15W - nie stosować świetlówek
zintegrowany, superheterodynowy,
zapewniający wysoka niezawodność,
powtarzalność i odporność na
zakłócenia radiowe
433,92MHz
Min. 30 m. w przestrzeni otwartej
50Ω
antena wewnętrzna
firmy Hato zgodny z transmisja Keeloq
1 x CR2032
120s
5s - 10min

Możliwość kasowania całej pamięci

tak

Możliwość kasowania pojedynczego pilota

nie

Układ realizuje:
• sterowanie układem za pomocą wejścia sterującego (możliwe podłączenie przycisku sterującego, klawiatury kodowej, czytnika kart
magnetycznych itp.)
• sterowanie układem za pomocą pilota (piloty zmiennokodowe HATO niemożliwe do skopiowania)
• obsługę fotokomórek zabezpieczających przed zamknięciem bramy w przypadku przecięcia światła fotokomórek przez przeszkodę
• regulację mocy  silnika
• sterowanie lampą sygnalizacyjną / podświetlaniem podjazdu

HEL11QSZ

STEROWNIK SZLABANU

Sterownik HEL11QSZ przeznaczony jest do sterowania szlabanem ze zbliżeniowymi elektromagnetycznymi
czujnikami krańcowymi (szlaban HATO 535Y). Jest to nowoczesne rozwiązanie oparte o sterowanie za pomocą
mikrokontrolera.

Układ można skonfigurować
do następujących trybów pracy:
• praca w trybie podstawowym. Każde naciśnięcie pilota lub przycisku ręcznego powoduje realizację kolejnego kroku pracy układu.
• automatyczne zamykanie – układ po zaprogramowanym czasie automatycznie zamknie szlaban (zalecane stosowanie tego trybu pracy
tylko przy podłączonych fotokomórkach)
• funkcja furtki – szlaban otwiera się do momentu kiedy nie zostanie przecięta linia światła fotokomórek. Zamknięcie następuje poprzez
automatyczne zamykanie lub za pomocą pilota.
• funkcja osiedlowa – za pomocą pilota, lub wejścia sterującego można jedynie otworzyć bramę. Zamknięcie następuje poprzez funkcję
autozamykania po zaprogramowanym czasie.

DANE TECHNICZNE
Zasilanie
Pobór mocy w stanie spoczynku
Typ bezpiecznika
Zakres temperatury pracy
Wymiary zewnętrzne (szerokość x głębokość x wysokość)
Waga
Silnik(typ, ilość, max. obciążenie)
Lampa(typ, ilość, max. obciążenie)
Standard transmisji
Zasięg
Rodzaj modulacji / częstotliwość
Impedancja wejściowa anteny
Antena
Obsługiwane piloty

cena: 484

zł*

230Vac+10%/-15% 50Hz
4,5W
5A/230V (5x20mm)
-20ºC / +70ºC.
245mm x 185mm x 103mm
425 g
indukcyjny 1-fazowy, 2 x 0,5kW
230Vac/15W - nie stosować świetlówek
KeeLoq®
Min. 30 m. w przestrzeni otwartej
OOK / 433,92MHz
50 Ω.
antena wewnętrzna
Firmy Hato zgodny z transmisją Keeloq

Pamięć pilotów

40 pilotów

Typ baterii pilota

1 x CR2032

Możliwość kasowania całej pamięci

tak

Możliwość kasowania pojedynczego pilota

nie
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AKCESORIA

29

PILOTY

DANE TECHNICZNE HP-002 BLACK / WHITE

cena: 50

Częstotliwość pracy

433,92 MHz

Sposób kodowania

kod zmienny KEELOQ

Ilość kanałów
Min. zasięg w terenie otwartym (z urządzeniami HATO)
Zasilanie
Gabaryty (dł. x szer. x gr.)

4
30 m
bateria 1x CR2032
55 mm x 38 mm x 12 mm

DANE TECHNICZNE - HP-001

cena: 60

Częstotliwość pracy

433,92 MHz

Sposób kodowania

kod zmienny KEELOQ

Ilość kanałów
Min. zasięg w terenie otwartym (z urządzeniami HATO)
Zasilanie
Gabaryty (dł. x szer. x gr.)

30 m
bateria 12 V typ 23 A
78 mm x 41 mm x 18 mm

cena: 60

Częstotliwość pracy

433,92 MHz

Sposób kodowania

kod zmienny KEELOQ

Ilość kanałów

3 + wywołanie bramy

Zasilanie
Gabaryty (dł. x szer. x gr.)

bateria 1 x CR2450 3V
70 mm x 35 mm x 11 mm

433,92 MHz

Sposób kodowania

kod zmienny KEELOQ

Ilość kanałów

3 + wywołanie bramy

Gabaryty (dł. x szer. x gr.)
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cena: 60

Częstotliwość pracy

Zasilanie

zł*

30 m

DANE TECHNICZNE - HP-005

Min. zasięg w terenie otwartym (z urządzeniami HATO)

zł*

4

DANE TECHNICZNE - SILENT BLACK

Min. zasięg w terenie otwartym (z urządzeniami HATO)

zł*

30 m
bateria 1 x CR2450 3V
55 mm x 38 mm x 8 mm

zł*

DANE TECHNICZNE

cena: 100

Gabaryty (dł. x szer. x wys.)

zł*

122 mm x 66 mm x 76 mm
napędy do bram garażowych HATO

zł*

patentowy

Średnica otworu na zamek

23 mm

Długość linki stalowej

180 cm

DANE TECHNICZNE
LAMPA OSTRZEGAWCZA LED
Napięcie zasilające

cena: 100

2,5 W

Kierunek świecenia

360º

Częstotliwość pulsowania światła
Gabaryty

zł*

12-24 V AC/DC 85-265 V AC

Pobór mocy (przy świeceniu ciągłym)

Tryb pracy

AWARYJNY

Rodzaj klucza

cena: 58

świecenie ciągłe
świecenie pulsacyjne
1 Hz/0 Hz (60 błysków na
minutę/światło ciągłe)

LED - 24V/230V

DANE TECHNICZNE

ZAMEK

Zamek awaryjny służy do odblokowania bramy garażowej w przypadku
braku zasilania lub awarii napędu. Odblokowanie odbywa się poprzez
przekręcenie klucza w zamku i wyjęcie wkładki. Do wkładki przymocowana
jest stalowa linka której pociągnięcie odblokowuje bramę i pozwala na jej
ręczne podniesienie. Zamek posiada zabezpieczenie przed zalodzeniem i
zamarznięciem.

LAMPA
OSTRZEGAWCZA

Przeznaczenie

WYSPRZĘGLENIE

Wysprzęglenie HATO 200 i HATO 200C służy do rozłączenia ramienia podnoszącego bramę garażową
z łańcuchem napędowym. Dzięki temu możliwe jest ręczne podniesienie lub opuszczenie bramy w przypadku
awarii. Jeżeli awaria wystąpiła w momencie kiedy brama była otwarta, to wysprzęglenie posiada zapadkę która
po zamknięciu bramy uniemożliwi jej podniesienie. Podniesienie jest możliwe dopiero przy jednoczesnym
podnoszeniu i pociągnięciu dźwigni wysprzęglenia.

średnica 90 mm
wysokość 125 mm
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HATO TOWER

LAMPA
SYGNALIZACYJNA

Lampa sygnalizacyjna LED z przerywaczem przeznaczona jest do stosowania w układach które same nie sterują
pulsowaniem światła.

DANE TECHNICZNE
LAMPA HATO TOWER
Napięcie zasilające

max. 2,5 VA

Temperatura działania

-30°C; +55°C

Pasmo anteny
Stopień ochrony

FOTOKOMÓRKI
ODBIORNIK

433 MHz
IP45
166 mm x 60 mm x 75 mm

Zestaw fotokomórek to nadajnik (TX) promieniowania podczerwonego modulowanego częstotliwością 1,92kHz
oraz selektywny odbiornik (RX) z wyjściem przekaźnikowym. Służą do zabezpieczenia przed zamknięciem bramy
kiedy w jej świetle znajduje się przeszkoda. Należy pamiętać iż zasięg fotokomórek może spaść nawet o 30% w
przypadku opadów, mgły, zadymienia itp. zjawisk. Przy montażu należy pamiętać o tym aby prosta prostopadła do
środka podstawy nadajnika i odbiornika pokrywały się (aby fotokomórki dokładnie „patrzyły” na siebie).

DANE TECHNICZNE
Napięcie zasilające
Pobierany prąd

cena: 90

zł*

12-24 V DC/AC
RX - 15 mA , TX - 30 mA

Zasięg

2 – 15 m

Częstotliwość modulacji podczerwieni

1,92 kHz

Długość fali podczerwieni

940 nm

Temperatura pracy

-20°C / +70°C

Obciążalność styków przekaźnika RX

1 A , max. 36 V

Gabaryty ( RX i TX )

RADIO UNIWESLANE

zł*

12-24V DC/AV lub 85-250V AC

Pobór mocy (przy świeceniu ciągłym)

Gabaryty

49,2 mm x 76 mm x 21,6 mm

Odbiornik uniwersalny HATO służy do sterowania dowolnymi urządzeniami za pomocą zmiennokodowych
pilotów 433,92MHz różnych producentów. Styki przekaźnika wyjściowego są tak długo zwarte, jak długo naciśnięty
jest przycisk na pilocie zalogowanym w odbiorniku. Załączenie przekaźnika w jednym kanale uniemożliwia
załączenie drugiego kanału.

DANE TECHNICZNE
Napięcie zasilające (patrz instrukcja)

cena: 85

zł*

12 ; 24 V DC/AC

Pobór prądu

max. 15 mA (standby) ; 50 mA (ON)

Ilość kanałów

2 niezależne

Standard transmisji

KEELOQ

Obciążenie styków wyjściowych

max. 1 A / 30 V

Tryb pracy

monostabilny

Częstotliwość pracy pilota

433,92 MHz ze zmiennym kodem

Minimalny zasięg pilota w terenie otwartym

30 m

Pojemność pamięci pilotów

400

Gabaryty (dł. x szer. x gr.)
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cena: 100

93 mm x 60 mm x 29 mm

12,5 mm

Regulacja listwy w pionie

4 mm

Ilość punktów mocowania

3

Listwa zębata służy do przeniesienia napędu z silnika na bramę przesuwną. Mocowanie do bramy odbywa się
poprzez przykręcenie wsporników listwy śrubami do bramy. Do mocowania nie używa się spawarki . Końce listwy
posiadają wypust/wcięcie pozwalające na dokładne połączenie kolejnych listew.

DANE TECHNICZNE
Długość listwy zębatej
Skok zębów

cena: 30

zł*

1000 mm
12,5 mm

Regulacja listwy w pionie

15 mm

Ilość punktów mocowania

4

Ramię szlabanu wykonane jest jako profil zamknięty z lekkiego stopu aluminium lakierowany na kolor biały.
Od dołu do profilu metalowego wprowadzony jest profil z półprzezroczystego polietylenu barwionego na kolor
czerwony. W profil ten można wprowadzić podświetlenie ramienia szlabanu (np. listwy LED). Koniec ramienia jest
zamknięty specjalną zaślepką.

DANE TECHNICZNE
RAMIĘ HATO 535Y

cena: 750

Długość

5000 mm

Wysokość

112 mm

Szerokość

40 mm

DANE TECHNICZNE
RAMIĘ HATO 3306

cena: 750

Długość

5000 mm

Wysokość

130 mm

Szerokość

40 mm

zł*

STALOWA

POWLEKANA

1000 mm

SZLABANU

Skok zębów

zł*

LISTWA ZĘBATA

Długość listwy zębatej

cena: 30

LISTWA ZĘBATA

DANE TECHNICZNE

RAMIĘ

Listwa zębata służy do przeniesienia napędu z silnika na bramę przesuwną. Mocowanie do bramy odbywa się za
pomocą specjalnych gwintowanych tulei przyspawywanych do bramy. Do nich przykręca się listwę. Listwa zębata,
gwintowane tuleje, podkładki i śruby są ocynkowane.

zł*
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Skład zestawów automatyki HATO
MODEL/AKCESORIA

CENTRALA STERUJĄCA HEL 11

HATO 400Y

HATO 800

HATO 1400







HATO 120

HATO 200

HATO 180C

HATO 200C









































CENTRALA STERUJĄCA HEL B9
CENTRALA STERUJĄCA HEL 12
CENTRALA STERUJĄCA XF41
CENTRALA STERUJĄCA XFS41-4
CENTRALA STERUJĄCA HEL11SZ
CENTRALA STERUJĄCA 3306AC
HATO
ELEKTRONIKA DO NAPĘDÓW
BRAM GARAŻOWYCH
FOTOKOMÓRKI







LAMPA OSTRZEGAWCZA LED 24 V/
230 V













PILOT HP-001
PILOT HP-002
WYSPRZĘGLENIE

OPCJONALNIE:
ODBIORNIK UNIWERSALNY







LISTWA POWLEKANA 100 CM







LISTWA STALOWA 100 CM







ZAMEK AWARYJNY Z LINKĄ
FOTOKOMÓRKI















LAMPA OSTRZEGAWCZA
LED 24 V/ 230 V















PILOT HP-001















PILOT HP-002















LAMPA SYGNALIZACYJNA
HATO TOWER































WYSPRZĘGLENIE
PILOT HP-005







WAŻNE: HATO POLSKA S.C zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych produktów. Zawarte w niniejszym wydawnictwie promocyjnym informacje nie stanowią oferty
handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie w całości lub części wymaga
pisemnej zgody.
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HATO 50

HATO 50S-1



HATO 60

SWING 400

SWING 600









SZLABAN HATO 535Y

SZLABAN HATO 3306


























































































































Ceny podane w katalogu są cenami netto.
* podana cena jest ceną detaliczną netto na dzień 2.01.2018
Aktualny cennik dostępny na www.hato.com.pl
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JAKOŚĆ
BEZ KOMPROMISÓW
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