
NAJPOPULARNIEJSZE 
PRODUKTY 2016



FAAC

Spis treści

 414/414 LONG .................................................................... 6

 S418 ..................................................................................... 7

 391 ....................................................................................... 8

 402 ....................................................................................... 9

 720/721 .............................................................................. 10

 740/741 .............................................................................. 11

 D600/D1000 ...................................................................... 12

 D700 HS ............................................................................ 13

 AKCESORIA ..................................................................... 14

 G–BAT 300/400  ............................................................... 16

 ZODIAC ............................................................................. 17

 BLIZZARD ENC 500/900 ................................................. 18



3

bramy
skrzydłowe

24V 230V

elektromechaniczna hydrauliczna

Legenda

Zasilanie

Technologia

Zastosowanie 

bramy
garażowe

bramy 
przesuwne

Elektroniczna centrala sterująca ze zintegrowanym dekoderem radiowym.

Koncepcja firmy FAAC dotycząca wdrażania bezpiecznych systemów automatyki, 
zgodnie z wymaganiami aktualnie obowiązującej Dyrektywy Maszynowej (2006/42/
WE). Dotyczy wszystkich urządzeń, które dzięki zastosowaniu nowoczesnych 
rozwiązań technicznych i patentów (enkoder absolutny, SAFEcoder), umożliwiają 
projektowanie nowych, całkowicie bezpiecznych systemów automatyki wjazdowej, 
jak również pozwalają na modernizację już istniejących systemów w taki sposób, 
aby były zgodne z obowiązującymi wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Centrala sterująca z interfejsem BUS (2easy) umożliwiającym podłączenie akceso-
riów zabezpieczających za pomocą przewodu dwużyłowego niespolaryzowanego.

Zestawy oznaczone tym logo zawierają centrale sterujące z wysokowydajnym zasi-
laczem impulsowym pozwalające w trybie stand-by na generowanie oszczędności 
w zużyciu prądu na poziomie nawet 90% w stosunku do systemów tradycyjnych.

Opis symboli



FAAC
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SAFE & GREEN.
Nowy znak 
dla innowacji.
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Safe & Green to nowe spojrzenie FAAC na dynamiczny świat systemów automatycz-
nej kontroli dostępu.

FAAC, pionier w dziedzinie automatyki, wprowadza nowe rozwiązania będące odpo-
wiedzią na najbardziej aktualne wyzwania dotyczące systemów automatycznych: 

• bezpieczeństwo użytkowe instalacji automatycznych spełniające obecne 
standardy i normy europejskie,

• ograniczenie zużycia energii, mające na celu troskę zarówno o środowisko, 
jak i o koszty eksploatacyjne ponoszone przez użytkownika końcowego.
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  2 Siłowniki 414/414 LONG*
  Centrala sterująca 455 D z obudową
  Odbiornik radiowy – 2 kanałowy
  2 Piloty 2–przyciskowe XT2 868 SLH
  Para fotokomórek XP 20

* wybór w zależności od długości skrzydła

BRAMY 
SKRZYDŁOWE

 414/414 LONG

 Idealne rozwiązanie do skrzydłowych bram przydomowych
 Uniwersalny – pasuje do każdego rodzaju słupków
 Najsilniejszy w swojej klasie – do bram o długości skrzydła do 5 m 

(wersja LONG)

414
2 169,00 zł (netto)

2 667,87 zł (brutto)

414 LONG
2 510,00 zł (netto)

3 087,30 zł (brutto)

414
2 300,00 zł (netto)

2 829,00 zł (brutto)

414 LONG
2 641,00 zł (netto)

3 248,43 zł (brutto)

FAACLIGHT
131,00 zł (netto)

161,13 zł (brutto)
+ lampa FAACLIGHT 

Cena zestawu

Zestaw z lampą
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  2 Siłowniki S418
  Centrala sterująca E 024S w obudowie
  Moduł radiowy XF 868 MHz
  2 Piloty 2–przyciskowe XT2 868 SLH
  Para fotokomórek XP 20B

 S418

 Najpopularniejszy napęd do bram skrzydłowych w Europie
 Zwiększone bezpieczeństwo i estetyka – brak konieczności montowania 

odbojników zewnętrznych
 Idealny do rozwiązań wymagających wysokiej intensywności użytkowania

+ lampa FAACLIGHT 

Cena zestawu

Zestaw z lampą

FAACLIGHT 24Vdc
165,00 zł (netto)

202,95 zł (brutto)

S418
2 520,00 zł (netto)

3 099,60 zł (brutto)

S418
2 685,00 zł (netto)

3 302,55 zł (brutto)
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  Siłownik 391 z ramieniem łamanym
  Siłownik 391E z wbudowanym modułem sterującym
  Moduł radiowy XF 868 MHz
  2 Piloty 2–przyciskowe XT2 868 SLH
  Para fotokomórek XP 20B

 391

 Wysoka prędkość otwierania – najszybszy napęd na rynku
 Duża łatwość montażu ze względu na kompaktową budowę 

i posiadanie zintegrowanej centrali
 Wysoka kultura działania
 Zwiększone bezpieczeństwo i estetyka – brak konieczności montowania 

odbojników zewnętrznych

BRAMY 
SKRZYDŁOWE

391
2 590,00 zł (netto)

3 185,70 zł (brutto)

391
2 755,00 zł (netto)

3 388,65 zł (brutto)

FAACLIGHT 24Vdc
165,00 zł (netto)

202,95 zł (brutto)
+ lampa FAACLIGHT 

Cena zestawu

Zestaw z lampą
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  2 Siłowniki 402 CBC
  Centrala sterująca 455 D z obudową
  Odbiornik radiowy – 2 kanałowy
  2 Piloty 2–przyciskowe XT2 868 SLH
  Para fotokomórek XP 20

 402

 Idealny do rozwiązań wymagających wysokiej intensywności użytkowania
 Najsilniejszy w swojej klasie
 Wysoka kultura pracy – ciche działanie i niezawodność 

w każdych warunkach

402
4 050,00 zł (netto)

4 981,50 zł (brutto)

402
4 181,00 zł (netto)

5 142,63 zł (brutto)

FAACLIGHT
131,00 zł (netto)

161,13 zł (brutto)
+ lampa FAACLIGHT 

Cena zestawu

Zestaw z lampą

NIŻSZA CENA!
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  Napęd C720 z wbudowaną centralą E720*
  Napęd C721 z wbudowaną centralą E721*
  Moduł radiowy XF 868 MHz
  2 Piloty 2–przyciskowe XT2 868 SLH
  Para fotokomórek XP 20B

* wybór w zależności od masy skrzydła

 Wysoka prędkość otwierania – jeden z najszybszych napędów na rynku
 Estetyczny, nowoczesny design
 Możliwość zintegrowania z „inteligentnym budynkiem”
 Wysoka kultura pracy dzięki zredukowaniu poziomu drgań i hałasu

 720/721

BRAMY 
PRZESUWNE

+ lampa FAACLIGHT 

Cena zestawu

Zestaw z lampą

FAACLIGHT 24Vdc
165,00 zł (netto)

202,95 zł (brutto)

721
2 200,00 zł (netto)

2 706,00 zł (brutto)

720
1 610,00 zł (netto)

1 980,30 zł (brutto)

721
2 365,00 zł (netto)

2 908,95 zł (brutto)

720
1 775,00 zł (netto)

2 183,25 zł (brutto)
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  Napęd 740 z wbudowaną centralą 748 D*
  Napęd 741 z wbudowaną centralą 748 D*
  Odbiornik radiowy – 2 kanałowy
  2 Piloty 2–przyciskowe XT2 868 SLH
  Para fotokomórek XP 20

* wybór w zależności od masy skrzydła

 Duża precyzja ustawienia położenia bramy w pozycjach krańcowych
 Najsilniejszy w swojej klasie – do bram wjazdowych o ciężarze do 900 kg
 Najpopularniejszy napęd do bram przesuwnych w Polsce

 740/741

+ lampa FAACLIGHT 

Cena zestawu

Zestaw z lampą

741
2 100,00 zł (netto)

2 583,00 zł (brutto)

740
1 800,00 zł (netto)

2 214,00 zł (brutto)

741
1 969,00 zł (netto)

2 421,87 zł (brutto)

740
1 669,00 zł (netto)

2 052,87 zł (brutto)

FAACLIGHT
131,00 zł (netto)

161,13 zł (brutto)
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BRAMY 
GARAŻOWE

  Głowica napędu D600* z wbudowaną 
centralą sterującą E600

  Głowica napędu D1000* z wbudowaną 
centralą sterującą E1000

  Szyna 3000 mm z łańcuchem 2–częściowa
  Moduł radiowy XF 868 MHz
  2 Piloty 2–przyciskowe XT2 868 SLH

* wybór w zależności od wielkości (ciężaru) drzwi

 D600/D1000

 Szybki i łatwy montaż – idealne rozwiązanie do garaży przydomowych
 Duża moc – nadaje się do garaży 2–stanowiskowych (D1000)
 Łatwy transport – szyna 2–częściowa z dodatkowym punktem podparcia

Cena zestawu

D1000
1 399,00 zł (netto)

1 720,77 zł (brutto)

D600
1 029,00 zł (netto)

1 265,67 zł (brutto)
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  Głowica napędu D700HS z wbudowaną 
centralą sterującą E700

  Szyna 3000 mm z łańcuchem 2–częściowa
  Moduł radiowy XF 868 MHz
  2 Piloty 2–przyciskowe XT2 868 SLH

 D700 HS

 Najszybszy w swojej klasie – 12m/min.
 Szybki i łatwy montaż – idealne rozwiązanie do garaży przydomowych 

i zastosowań półprzemysłowych
 Łatwy transport – szyna 2–częściowa z dodatkowym punktem podparcia

D700 HS
1 212,00 zł (netto)

1 490,76 zł (brutto)
Cena zestawu
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AKCESORIA

 FOTOKOMÓRKI
 nowa seria łącząca atrakcyjną stylistykę z najwyższymi 

właściwościami użytkowymi
 nowoczesny wygląd - zaprojektowane przy współpracy 

znanego włoskiego biura projektowego Pininfarina
 zasięg do 30m (XP 30) i 20m (XP 20) 

 FOTOKOMÓRKA XP 20
 możliwość mechanicznej regulacji kąta widzenia o 180° 
 funkcja pionowej, optycznej samoregulacji
 ochrona przed zakłóceniami powodowanymi 

przez zewnętrzne źródła światła

XP 20B
205,00 zł (netto)

252,15 zł (brutto)

XP 20
185,00 zł (netto)

227,55 zł (brutto)

XP 30/XP 30 B
206,00 zł (netto)

253,38 zł (brutto)

 FOTOKOMÓRKA XP 20B
 możliwość mechanicznej regulacji kąta widzenia o 180° 
 funkcja pionowej, optycznej samoregulacji
 ochrona przed zakłóceniami powodowanymi 

przez zewnętrzne źródła światła
 technologia BUS (2 Easy) - tylko 2 przewody 

zasilające bez polaryzacji

 FOTOKOMÓRKA XP 30/XP 30 B
 wyjątkowo kompaktowa konstrukcja - grubość tylko 21,5mm
 łatwa instalacja w miejsce fotokomórek Photobeam 

i Fotoswitch przy użyciu dodatkowych adapterów
 dostępne także w obudowie metalowej (INOX)

NOWOŚĆ!
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 ODBIORNIK RP 868 SLH LONG RANGE
 bezpieczna, odporna na zakłócenia częstotliwość
 możliwość zaprogramowania nieograniczonej 

ilości użytkowników (pilotów)

 LAMPA FAACLIGHT/ FAACLIGHT 24Vdc

 PILOT XT 868 SLH
 możliwość uczenia się „pilot–od–pilota”
 duży zasięg
 bezpieczeństwo – 

ekstremalnie wysoka 
liczba kombinacji kodów

RP 868 SLH
189,00 zł (netto)

231,24 zł (brutto)

XT4 868 SLH
79,00 zł (netto)

97,17 zł (brutto)

FAACLIGHT
131,00 zł (netto)

161,13 zł (brutto)

FAACLIGHT 24Vdc
165,00 zł (netto)

202,95 zł (brutto)

XT2 868 SLH
69,00 zł (netto)

84,87 zł (brutto) XT2 XT4
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BRAMY 
SKRZYDŁOWE

 G–BAT 300/400

  Zestaw 2 siłowników 300/400*
  Centrala sterująca 455 D z obudową
  Para fotokomórek VEGA
  Odbiornik radiowy BRAVO 2–kanałowy
  2 Piloty 4–kanałowe ECHO

 * wybór w zależności od długości skrzydła

 Korzystny stosunek jakości do ceny
 Uniwersalny – pasuje do każdego rodzaju słupków
 Najsilniejszy w swojej klasie – do bram o szerokości skrzydła do 4 m

+ lampa GUARD 

Cena zestawu

Zestaw z lampą

G–BAT 400
2 134,00 zł (netto)

2 624,82 zł (brutto)

G–BAT 300
2 029,00 zł (netto)

2 495,67 zł (brutto)

G–BAT 400
2 035,00 zł (netto)

2 503,05 zł (brutto)

G–BAT 300
1 930,00 zł (netto)

2 373,90 zł (brutto)

GUARD
99,00  zł (netto)

121,77 zł (brutto)
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  Głowica ZODIAC 60
  Szyna z łańcuchem (3m)
  Ramię do bram segmentowych
  Moduł radiowy BRAVO 433
  2 Piloty 4–kanałowe ECHO

 Korzystny stosunek jakości do ceny
 Szybki i łatwy montaż – idealne rozwiązanie do garaży przydomowych

 ZODIAC

BRAMY 
GARAŻOWE

Cena zestawu

ZODIAC 60
945,00 zł (netto)

1 162,35 zł (brutto)
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BRAMY 
PRZESUWNE

 BLIZZARD 
ENC 500/900

  Napęd elektromechaniczny Blizzard ENC 500/900*
  Podstawa montażowa
  Para fotokomórek VEGA
  Odbiornik radiowy BRAVO 2–kanałowy
  2 Piloty 4–kanałowe ECHO

* wybór w zależności od masy skrzydła

Dostępny od 
października 2016

 Najnowszy siłownik w ofercie wykorzystujący najnowocześniejsze rozwiązania
 Mocna, aluminiowa konstrukcja, zapewniająca długi czas eksploatacji
 Wbudowany enkoder – zwiększone bezpieczeństwo użytkowania
 Ergonomiczna konstrukcja zapewniająca łatwość montażu, programowania i obsługi

NOWOŚĆ!

+ lampa GUARD 

Cena zestawu

Zestaw z lampą

Blizzard ENC 900
1 794,00 zł (netto)

2 206,62 zł (brutto)

Blizzard ENC 500
1 514,00 zł (netto)

1 862,22 zł (brutto)

Blizzard ENC 900
1 893,00 zł (netto)

2 328,39 zł (brutto)

Blizzard ENC 500
1 613,00 zł (netto)

1 983,99 zł (brutto)

GUARD
99,00 zł (netto)

121,77  zł (brutto)
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Do wyczerpania 
zapasów!

 FALCON M5

 Duża precyzja ustawienia położenia bramy w pozycjach krańcowych
 Najsilniejszy w swojej klasie – do bram wjazdowych o ciężarze do 500 kg

  Napęd FALCON M5
  Para fotokomórek VEGA
  Odbiornik radiowy BRAVO 2–kanałowy
  2 Piloty 4–kanałowe ECHO

+ lampa GUARD 

Cena zestawu

Zestaw z lampą

GUARD
99,00 zł (netto)

121,77  zł (brutto)

Falcon M5
1 615,00 zł (netto)

1 986,45 zł (brutto)

Falcon M5
1 714,00 zł (netto)

2 108,22 zł (brutto)



FAAC Polska Sp. z o.o.
ul. Kopijników 12

03-274 Warszawa

tel.: +48 22 814 14 22
fax: +48 22 814 20 24

www.faac.pl




