
Pohonné systémy pro otoãná vrataTechnická data pohonné systémy Comfort 515, 520, 520 L

Stabilní bezpeãnost za kaÏdého poãasí
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Comfort 515, 520, 520 L

Pfiíslu‰enství
Dálkové ovládání Multibit x
Separátní modulová anténa, 868 MHz, IP 65 x
Signální svûtlo x
Ji‰tûní zavíracích hran x
Svûtelná závora x
Elektrick˘ zámek x
Systémy mûniãe kmitoãtu x
Klíãov˘ spínaã (s pfiipravenou kabeláÏí) x
Kódov˘ spínaã (s pfiipravenou kabeláÏí nebo rádiov˘) x
Vnitfiní ovládací spínaã (s pfiipravenou kabeláÏí nebo rádiov˘) x
Dodateãná vybavovací sada hlá‰ení koncov˘ch poloh x

Kování pro sklon
max. 10% (jen C. 520, 520L) x

MontáÏní ‰ablona  (jen C. 520, 520L)

Elektrická data 515 520 520 L
Jmenovité napûtí 230 230 230 V
Jmenovitá frekvence 50 50 50 Hz
Odbûr proudu 1 1 1 A
Pfiíkon pfii provozu 0,2 0,2 0,2  kW
Pfiíkon v pohotovostním stavu                                     W
Druh provozu (doba zapnutí) KB 2 KB 2 KB 2 min.
¤ídící napûtí 24 24 24 V DC
Druh ochrany   motor-agregát IP 44 IP 44 IP 44

fiízení IP 65 IP 65 IP 65
Tfiída ochrany II II II

Mechanická data 515 520 520 L
TaÏná a tlaãná síla 1000 1500 1500 N
Rychlost chodu 15-20 19 19 mm/sek.

Otevírací doba (dle druhu vrat) cca15-25 15-25 20-30 sek.
Zdvih pohybu 400 358 478 mm

Data okolí 515 520 520 L
Rozmûry           motor-agregát 122x 114x 114x mm

198x 120x 120x mm
755 811 931 mm

fiízení 120 x 240 x 100 mm
Hmotnost        motor-agregát 5,0 8,5 8,8 kg

fiízení 2,5 2,5 2,5 kg
Teplotní oblast                   - 20 aÏ +60 °C

Zku‰ební EN 12453             EN 12445
podklad EN    292-1              EN 61000-3-2

EN 50081-1              EN 61000-3-3
EN 50082-1              ETS 300220
EN   55014              ZH 494 duben89
EN 60335-1             VDE  0700-238

Marantec Antriebs- und Steuerungstechnik GmbH & Co. KG 
Remser Brook 11 · 33428 Marienfeld · Germany 
Tel. +49 52 47 7 05-0 · Fax +49 52 47 7 05-284

Zvlá‰tní barvy
Standardní barva antracitovû ‰edá RAL 7016
Provozní bílá ( jen C. 520, 520L) RAL 9016
Mechovû zelená (jen C. 520, 520L) RAL 6005

Objem dodávky
Motor-agregát Comfort 515, 520, 520L         
Oddûlené fiízení Control x.50

Digital 302 ruãní ovládaã Mini, 2-kanálov˘ 
Vybavení kování:
úhel vrat a sloupku

FULL SERVICE

OPERATOR SYSTEMS
FOR GARAGE DOORS

OPERATOR SYSTEMS
FOR SECTIONAL DOORS

OPERATOR SYSTEMS
FOR SLIDING GATES

OPERATOR SYSTEMS
FOR HINGED GATES

OPERATOR SYSTEMS
FOR ROLLER SHUTTERS

PARC BARRIER
SYSTEMS

ELECTRONIC
CONTROL UNITS

PRODUCT SERVICE

ACCESSORIES

Vlastnosti/bezpeãnostní funkce
Technika referenãního bodu (jen C. 520, 520L) x
Technika koncov˘ch spínaãÛ (jen C. 515) x
Mûkk˘ start / mûkk˘ stop x
Vypínací automatika x
Blokovací ochrana (jen C. 520, 520L) x
Omezení doby chodu x
Automatická zavírací funkce x
Elektronické koncové vypnutí (jen C. 520, 520L) x
Technika úspory proudu x

Nouzové odblokování s moÏností uzavfiení x
Pfiipojení signálních svûtel x

Pfiípoj pro tlaãítkov˘, 
kódov˘ a klíãov˘ spínaã x 

Pfiípoj pro ovládání osvûtlení 
pozemku, 3 minuty x

Pfiípoj beznapûÈového
hlá‰ení koncového spínaãe x

Pfiipojení popla‰ného zafiízení x
Pfiipojení elektrického zámku x
Funkce pohybu kfiídla x
Signalizace chyb x
Funkce Reset x
Programovatelná rychlost chodu vrat x
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Pfiechod do pohybu zcela jemn˘!

Velmi pfiíjemnou vlastností
pohonn˘ch systémÛ Comfort
je jejich schopnost nerozvinout
pohonné síly ihned plnû, n˘brÏ
startovat a zastavovat chod
vrat mûkce a to v obou
smûrech pohybu. Srovnatelné
s protiskluzov˘m zafiízením

ASR v automobilech, které rovnûÏ uvolní jen tolik síly,
kolik je jí zapotfiebí k optimálnímu provozu.
Mûkké starty a zastavení zaruãují maximálnû tich˘ chod
vrat. Ve dne. A v noci.

ABS v pohonném systému vrat?

Îádná vrata nebrzdí plnou
silou, ãi ano?
Vypínací automatika
pohonn˘ch systémÛ Comfort
reaguje okamÏitû na
sebenepatrnûj‰í pfiekáÏky,
ru‰í-li chod vrat.
Vrata se ihned vrátí o cca 20 cm

zpût. Podobnû jako antiblokovací systém ABS napomáhá
optimálnímu prÛbûhu i v kritick˘ch situacích. S neustálou
kontrolou. VÏdy.

Spotfiebu proudu optimálnû redukovat!

A to v kaÏdé situaci. Také v
klidové poloze. Srovnatelnû s
3-litrov˘m automobilov˘m
motorem jsme vyvinuli pro
fáze, pfii kter˘ch pohonn˘
systém ãeká v pohotovostním
modu, novou techniku,
redukující spotfiebu proudu

o více neÏ 60 %.
To je velmi dobré. Pro Ïivotní prostfiedí. A Va‰i penûÏenku.

Perfektní koncept:
Comfort-pohonné systémy pro jednokfiídlá a
dvoukfiídlá otoãná vrata.

Îádné technické zafiízení v domû nemusí vydrÏet tolik, 
kolik vydrÏí pohon otoãn˘ch vrat: od tûÏk˘ch veder pfies
trval˘ dé‰È aÏ po mrazivé zimy. Pohonné systémy Comfort
jsou pro tyto trvalé extrémní zátûÏe dokonale koncipovány.
K tomu slouÏí robustní materiály ze zinkov˘ch tlakov˘ch
odlitkÛ, hliníku a oceli. Za pouÏití techniky stejnosmûrného
proudu, která zajistí extrémní bezpeãnost a pohodlí, se
uvádí do pohybu vrata o ‰ífice aÏ 3 metry a hmotnosti
aÏ 250 kg. Díky jedineãn˘m zástrãkov˘m spojením se
pohonné systémy dají velmi lehce instalovat – to ‰etfií ãas
i peníze. Kromû u‰lechtilé standardní antracitovû ‰edé
barvy si navíc mÛÏete u Comfort 520, 520 L vybrat mezi
dvûmi dal‰ími barvami krytu.

Pohonné systémy Comfort od firmy Marantec:
automaticky nejlep‰í!

EasyOperatingSystem

Nová struktura programování Marantec EOS je následující:
Naprosto identické programování v‰ech
pohonn˘ch systémÛ Marantec. Nové pojetí, které 
staví na osvûdãeném.

V‰echna menu a v‰echny úrovnû mají stálá umístûní

Jednoduché a rychlé zprovoznûní díky
programování ve 3 krocích

Pfiíslu‰enství je kompletnû pfiedbûÏnû nastaveno

VÏdy je patrné v které úrovni ãi
v kterém menu se nacházíte.

Comfort 515, 520, 520 L

Nápad

Command – pfiístupové prvky

Command 202 kódov˘ spínaã (vnûj‰í)
Command 231 rádiov˘ kódov˘ spínaã (vnûj‰í)
Command 311 klíãov˘ spínaã (vnûj‰í), jádro omítky
Command 411 klíãov˘ spínaã (vnûj‰í), vnûj‰í omítka

Svûtelná závora

Svûtelná závora pro dodateãnou bezpeãnost.
Potfiebné pfii aktivovaném automatickém
zavírání a u vrat ve vefiejném prostoru!

Signální svûtlo

Signální svûtlo pro dodateãnou bezpeãnost.

Digitální dálková ovládání

Digital 302 ruãní vysílaã Mini, 2-kanálov˘, 868 MHz
Digital 304 ruãní vysílaã Mini, 4-kanálov˘, 868 MHz
Digital 313 ruãní vysílaã Mikro, 3-kanálov˘, 868 MHz

Komfort také pfii montáÏi a uvedení do provozu

MontáÏ celého pohonného systému je jednoduchá a
rychlá.
O to se starají zástrãková spojení systému Marantec a jiÏ
pfiipravená kabeláÏ. To ‰etfií ãas i peníze.                             
Také uvedení do provozu je nekomplikované:
programování v postupn˘ch krocích podle menu je
postaveno logicky a je snadno proveditelné – rozpoznáte
zde známé prvky existujícího v˘robního programu
Marantec. Pro ‰ífiky kfiídel vrat vût‰í neÏ 2 m doporuãujeme
dodateãn˘ elektrick˘ zámek, kter˘ zajistí pevné uzavfiení
vrat v koncov˘ch polohách.
S navzájem dokonale sladûn˘m pfiíslu‰enstvím se
pohonn˘ systém nechá kdykoliv individuálnû roz‰ífiit. 

Comfort 515, 520, 520 L V˘Àatek z nabídky pfiíslu‰enství

Elektrick˘ zámek

Elektrické zámky zabezpeãují zafiízení otoãn˘ch vrat
proti náporu vûtru a vandalismu.

Perfektní orientace v kaÏdé fázi chodu vrat!

Pfiesnû stejnû jako pomáhá
navigaãní systém GPS pfii
orientaci v silniãním provozu
urãit pozici a smûr, fiízení
Marantec ví kdykoliv, jak a
kter˘m smûrem se vrata
pohybují. 
Elektronická technika

referenãního bodu Marantec neustále sleduje chod vrat.
PokaÏdé. Na milimetr pfiesnû. Vrata jsou ‰etfiena.
Opotfiebení minimalizováno. Îivotnost je zv˘‰ena (platí
jen pro Comfort 520, 520L).

Dokonalá bezpeãnost pfied kaÏd˘m pohybem!

Pfii startování motoru auta
jsou pfies AutoSystemCheck
pfiezku‰ovány rÛzné bezpeãnostní
systémy. Pohonné systémy
Comfort od firmy Marantec
pracují pfiesnû na základû
tohoto principu.
Pouze kdyÏ v‰echny bezpeãnostní

systémy nezávadnû pracují, uvedou se vrata do pohybu.
Nejvy‰‰í stupeÀ bezpeãnosti. Pro v‰echny, ktefií se
nacházejí v prostoru vrat. Pfii kaÏdém pohybu.

Control x.50 – v‰evûdoucí mozek systému!

Velká síla je bez cílené
kontroly málo platná. 
Samostatné ovládání 
Control x.50 je centrálou
pohonn˘ch systémÛ pro
otoãná vrata, kontrolující
ve‰keré procesy. Tato centrála
zaji‰Èuje neustálou elektronickou

kontrolu. V kaÏdé fázi. Za provozu i v klidovém stavu.
Kryt je navíc velmi ‰tíhl˘ a dokonale se zaãlení.

Signální svûtlo

Special 614

Special 614

Comfort 515, 520, 520L

Control x.50

Command 202

Command 311, 411

Comfort 515, 520, 520L

Pfiíklad montáÏe

Struktura programování Marantec


