
AutomAtisering  
voor 
pArkeerbeugels
voor een enkel
pArkeervAk

Unipark



Altijd parkeren,  
met Unipark. 
 
In omgevingen waar privéparkeerplaatsen of parkeervakken voor 
geautoriseerd personeel nodig zijn, is Unipark de ideale oplossing 
die bovendien met afstandsbediening toegang verleent.
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Model SMALL.

Max. afstand 2 m (6,6 ft)

Stuurkast.

Maten (mm)

* Met het model SMALL kunnen 
aangrenzende parkeervakken 
worden gereserveerd tot een 
maximale breedte van 2 m 
per afzonderlijk vak. Voor 
parkeervakken voor invaliden of 
met een maximale breedte van 
2,450 m, biedt de uitvoering 
LARGE een grotere controle van 
de gereserveerde plaats.



Voordelen 
die oplossingen 
worden.

ontdek op came.com het volledige 
productengamma van Came! 
 
Came is toonaangevend op het gebied  
van automatiseringen voor woningen, 
industrie, en omvangrijke technische 
installatieprojecten. 
 
Een compleet assortiment van oplossingen  
voor de woning: van automatiseringen 
voor hekken en garagepoorten, motoren 
voor rolluiken en zonweringen tot 
domoticabesturing, inbraakbeveiligings- 
en beeldintercomsystemen. Technologie 
en betrouwbaarheid, ook voor uw 
onderneming, dankzij oplossingen die 
ontworpen zijn voor de automatisering 
van industriële deuren, automatische 
poorten, verkeersslagbomen, tourniquets, 
toegangscontrole- en parkeersystemen.

 De garantie van 24 volt. 
De systemen met motor op 24 Volt bieden 
maximale werkingsveiligheid en een groot 
aanpassingsvermogen aan intensieve 
werkingsomstandigheden, zoals bij 
toepassingen in industriële omgevingen en 
bij appartementengebouwen.  
Bovendien werkt een systeem    
op 24 Volt ook bij stroomuitval dankzij  
de optionele batterijen.

estHetiCA en eFFiCiËntie  
Unipark is dankzij de praktische 
verankeringsbasis eenvoudig te installeren, 
en is verkrijgbaar in twee verschillende 
modellen, afhankelijk van de breedte van 
het parkeervak. Eén stuurkast kan, dankzij 
de uitbreidingskaart, tot wel 4 Unipark-
eenheden besturen voor maximale efficiëntie 
en kostenbesparing.

totAle Controle 
Met de meegeleverde stuurkast is een eenvoudige zelflering van de 
radiocode van zender naar ontvanger mogelijk om de activering van de 
afstandsbediening te vergemakkelijken. Bovendien is het systeem voorzien 
van een amperometrische inrichting voor de obstakeldetectie en het 
beheer van de eindaanslagen voor maximale werkingsveiligheid.



Came S.p.A. 
is houder van de certificaten 
voor kwaliteitsmanagement

en milieubeheer
UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001
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GARANZIA QUALITÀ ORIGINALE

De producten van Came
worden geheel ontworpen
en geproduceerd in ITALIË

Came S.p.A.

Via Martiri della Libertà, 15 
Dosson di Casier 
Treviso - Italy
 
www.came.com Came is a company of

stuurkAst Zl22

veiligHeiDsFunCties

WEER OPENEN tijdens het sluiten

TOTALE STOP

AMPEROMETRISCHE DETECTIE

besturingsFunCties

OPENEN-SLUITEN-OMKEREN met zender en/of knop

kenmerken en regelingen

Antenne

ZELFLERING van de RADIOCODE van de zender

Werking met NOODBATTERIJEN (optie)

 24 v DC

moDel unip

IP-Beschermingsgraad 54

Voeding (V - 50/60 Hz) 230 AC

Motorvoeding (V - 50/60 Hz) 24 DC

Stroomopname (A) 1,7 Max.

Vermogen (W) 20

Duur opening naar 90° (s) 10

Inschakelduur (%) INTENSIEF GEBRUIK

Koppel (Nm) 2,5

Bedrijfstemperatuur (°C / °F) -20 ÷ +55 / -4 ÷ +131

Thermobeveiliging motor (°C / °F) -

 24 v DC

AD-HoCelektroniCA voor uW beHoeFten!  
Unipark is in uitvoeringen op 24 V DC verkrijgbaar.
In de tabel staan de hoofdkenmerken van de stuurkast, gecombineerd met de motoren.

gebruikslimieten (mAX. breeDte pArkeervAk) 

2 m 
6,6 ft

unip + 
Ark1

2,45 m
8 ft

unip + 
Ark2

 24 v DC

sommige uitvoeringen ZiJn missCHien niet verkriJgbAAr in uW lAnD. rAADpleeg voor meer inFormAtie uW verkoper.
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