
Automatické závory

Maximální délka ráhna

2 - 8 m

Otevírací čas

1,5 - 6 s

Frekvence použití

nepřetržitý provoz

B680 H
24V hybridní automatická závora

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Model B680 H

Napájení 100 až 240V~ 50/60 Hz

Elektromotor bezkartáčový 36V 

Otáčky 1000 až 6000 ot/min

Příkon 240 W

Kroutící moment 3,2 l/min

Materiál ocel

Povrchová úprava 100 mikronů epoxy-zinková vrstva antikorozní ochrany + barva

Enkodér magnetický absolutní enkodér

Zpomalení elektronicky - pomocí enkodéru

Typ ráhna kulaté

Provozní teplota -20 °C až +55 °C

Třída krytí IP56 (certifikát TÜV)

Hmotnost pohonu 85 kg (65 kg tělo závory + 20 kg kryt)

Typ oleje FAAC HP

Rozměry (š × v × h) 469 × 279 × 1100 mm

Maximální délka ráhna 2 až 8 m

Otevírací čas (90 °) -

Frekvence použití nepřetržitý provoz

Řídící jednotka vestavěná E680

• Hybridní technologie: hydraulika + bezkartáčový motor.
• “Věčné” pružiny - pružiny B680 H byly navrženy tak, 

aby vydržely 2 000 000 cyklů bez speciální údržby.
• Logistická optimalizace: pouze jeden typ závory 

a dva druhy pružin pro skládaná ráhna od 2 do 8 m 
(pravá a levá verze a různé rychlosti).

• Odnímatelný kryt dostupný ve 4 barvách a v nerezové verzi.
• Vysoké rychlosti otevírání (volitelné elektronicky): od 1,5 s (průjezd 2 m) až po 6 s (průjezd 8 m).
• Jednoduché programování díky technologicky vyspělé řídící jednotce: integrovaný enkodér 

(reverzace pohybu při detekci překážky), dva integrované snímače indukční smyčky, 
volba master/slave funkce pro zapojení dvou protilehlých závor.

• Integrované blikající LED osvětlení v antivandal provedení 
a LED osvětlení ráhna (rozšiřující příslušenství).

• Ukotvení závory je kompatibilní se závorami FAAC 620, 640 (Retrofit).



MODELY TÉTO ŘADY

Model Objednací číslo

B680 H Cabinet 104680

SADA

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY

Vestavěná řídící jed- 
notka E680, technická 
specifikace viz kap. 
Řídící jednotky

63000128

KRYTY

Barevný kryt RAL 3020

416016  

Barevný kryt RAL 5011

416017  

Barevný kryt RAL 9010

416018  

>>

Barevný kryt RAL 9006

416019  

Nerezový kryt INOX

416020  

KULATÁ VYRÁŽECÍ RÁHNA A SPECIFICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kulaté vyrážecí ráhno

Délka (mm) Objednací číslo

2500 428175

3000 428176

Není možné instalovat plůtek, koncovou a vidlič- 
kovou podpěru na nové kulaté vyrážecí ráhno.

Držák vyrážecího 
kulatého ráhna 
(nerezová ocel)

428163  

S pružina (nutná pro 
kulatá vyrážecí ráhna)

63000169  

Balení B680 H obsahuje: tělo závory s řídící jednotkou a absolutním 
enkodérem, hydraulický pohybový systém, instalační příslušenství  
a trojhranný uvolňovací klíč.

Sada s 8m ráhnem obsahuje: 
1× závora B680 H (104680)
1× RAL 3020 červený kryt (416016)
1× základová deska (490139)
1× L kapsa a vyvažovací pružina (428437)
1× L spojka (428616)
1× základní ráhno L 4 m (428048)
1× koncové ráhno L 4,3 m (428051)
1× integrované osvětlení těla závory (410022)
1× sada připojení osvětlení ráhna (390992)
1× LED světelný kabel o délce 11 m (390993)
1× RP 868 přijímač (787730)
1× dálkový ovladač XT2 868 SLH LR (787009)
1× pár fotobuněk XP20 B (785103)
1× vidličková podpěra pro ráhna S/L (728487)
1× nastavovací doraz pro ráhna S/L (728488)

Snímač vyrážení ráhna

390828  



Automatické závory B680 H

RÁHNA S: DO 5 M ŠÍŘKY PRŮJEZDU

Kapsa S a vyvažovací 
pružina

428436  

Příslušenství pro kulatá ráhna S v závislosti na šířce průjezdu Osvětlení Plůtek Podpěra

do 4,5 m X X X

od 4,5 m do 5 m X

od 4,5 m do 5 m skládané (se spojkou)

• Všechna ráhna jsou dodávána s ochrannou gumou na spodní části ráhna. Dále jsou vytvarována pro připevnění 
osvětlení na horní části ráhna. Součástí balení nejsou reflexní nálepky.

• Profily ráhen jsou elipticky tvarována pro bezproblémový provoz ve větrných oblastech.
• Spojky ráhen nejsou po nainstalování viditelné.

JEDNODÍLNÁ RÁHNA S
Model Objednací číslo

Jednodílné ráhno S 2,3 m 428045

Jednodílné ráhno S 3,3 m 428042

Jednodílné ráhno S 4,3 m 428043

Jednodílné ráhno S 5,3 m 428044

SKLÁDANÁ RÁHNA S
Model Objednací číslo

Spojka S 428615

Základní ráhno S 2,3 m 428045

Základní ráhno S 3,3 m 428042

Koncové ráhno S 2 m 428046

RÁHNA L: OD 5 M DO 8 M ŠÍŘKY PRŮJEZDU

Kapsa L a vyvažovací 
pružina

Příslušenství pro kulatá ráhna L v závislosti na šířce průjezdu Osvětlení Plůtek Podpěra

od 5 m do 7 m X X X

od 7 m do 7,5 m X X (bez podpěry) X (bez plůtku)

od 7,5 m do 8 m X X

• Všechna ráhna jsou dodávána s ochrannou gumou na spodní části ráhna. Dále jsou vytvarována pro připevnění 
osvětlení na horní části ráhna. Součástí balení nejsou reflexní nálepky.

• Profily ráhen jsou elipticky tvarována pro bezproblémový provoz ve větrných oblastech.
• Spojky ráhen nejsou po nainstalování viditelné.

JEDNODÍLNÁ RÁHNA L
Model Objednací číslo

Jednodílné ráhno L 5,3 m 428047

SKLÁDANÁ RÁHNA L
Model Objednací číslo

Spojka L 428616

Základní ráhno L 4 m 428048

Koncové ráhno L 2,3 m 428049

Koncové ráhno L 3,3 m 428050

Koncové ráhno L 4,3 m 428051

428437  



SPOLEČNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VŠECHNY APLIKACE

Základová deska

490139  

Sada plůtku o délce 
2 m

428441  

Sada plůtku o délce 
3 m

428446  

Vidličková podpěra pro 
kulatá ráhna S/L

728487  

Deska pro vidličkovou 
podpěru

737621  

Nastavovací doraz pro 
kulaté ráhno S/L

728488  

>>

Koncová podpěra 
ráhna S/L t

428442  

Sada pro zlamovací 
kulaté ráhno S 
(max 4 m)

428444  

Integrované osvětlení 
těla závory t

410022  

Sada pro připojení 
osvětlení kulatého 
ráhna S/L t

390992  

Světelný kabel 11 m t

390993  

Záložní bateriový 
kit XBAT 24 
(nelze použít pro řídící 
jednotku E124)

390923  

>>

Sada pro připojení 
XBAT bateriové sady

390080  

Reflexní nálepka

490117  

Trojhranný uvolňovací 
klíč

713002  

Odblokovací klíč 
číslovaný od 1 do 36

71209101-36  

Anti-vandal ventil pro 
B680 H chrání hydraul. 
systém, pokud je 
vyvíjen tlak na ráhno t

401069  

Antipanikové zařízení t

401051  

POZNÁMKY
t Také je možné připojit externí maják FAAC LED 24V.
t Správné vyvážení instalace osvětlení ráhna a plůtku pro délku ráhna větší 
 než 2800 mm vyžaduje sadu závory o 0,5 m delší. Příklad: V případě  
 použití ráhna s podpěrou počítejte 1 m (0,5 světlo + 0,5 podpěra).
t Antipanikové zařízení a antivandal ventil nemohou být nainstalovány 
 současně na jedné závoře. 
 
Pro určení, zda se jedná o pravou nebo levou verzi závory, je třeba pohled na 
závoru z pozemku (viz obrázek vpravo). Servisní dvířka a ráhno jsou obyčejně 
na straně pozemku.

Pravá závora Levá závora




