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Comfort 220.2

Comfort 250.2

Comfort 252.2

Comfort 250.2 speed

Nowa seria napędów Comfort 220.2, 250.2, 252.2 i Comfort 250.2 speed

Jeszcze bardziej ulepszyć sprawdzone rozwiązania. Seria Comfort należy od lat do

najbezpieczniejszych i najbardziej komfortowych układów napędowych na rynku

międzynarodowym. Teraz jeszcze bardziej ulepszyliśmy klasykę. Pod względem

bezpieczeństwa, komfortu i oszczędności energii. Oprócz tego nowa seria

napędów kładzie nacisk na automatyzację bram garażowych każdego rodzaju.

Sprawdzona nazwa została rozszerzona o .2 symbolizującą nowość. 

Do każdej bramy garażowej jak najlepszy napęd.2
Nowości

Internetowe forum dla 
dystrybutorów firmy Marantec.

Strona 4

MarantecDiagnosticSystem

do sterowania Control x.plus, 
a w przyszłości także do wszystkich
napędów garażowych.

Strona 4

Comfort .2

Klasyka do bram garażowych każdego
rodzaju. Teraz jeszcze lepsza. 

Strony 1, 2, 3 
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Bezpieczeństwo od nowa.
Nowe siły pociągowe i nacisku:

° Comfort 220.2 teraz 600 N

° Comfort 250.2 teraz 800 N

° Comfort 250.2 speed z 800 N

° Comfort 252.2 1.000 N

Zgodnie z certyfikatem jakości RAL zwięk -
szone zostały ilości miejsc postojowych
w garażu oraz ilość cykli: 

° Comfort 220.2, 250.2 i 250.2 speed 
do 50 miejsc postojowych (według 
klasy II certyfikatu RAL-GZ 740)

° Comfort 252.2 do ponad 50 
miejsc postojowych (według
klasy III certyfikatu RAL-GZ 740)

Oszczędność od nowa.

Wykorzystanie innowacyjnej technologii
oszczędzania energii zredukowało o ponad
75% zużycie energii w module stand-by. 
Nowa seria Comfort to do tej pory jedyne
napędy, wyposażone w żarówki energo-
oszczędne.

Szybkość od nowa.

Napęd Comfort 250.2 speed jest
pierwszym prawdziwie szybko-

bieżnym napędem, z szybkim przesuwem
w obydwu kierunkach, w sposób ciągły.

Komfort od nowa.

Jednolite programowanie dzięki EOS.

Większa listwa zaciskowa umożliwia niewi-
doczne okablowanie; przejrzyste oznako-
wanie ułatwiają prawidłowe podłączenie. 

Nowe szyny do napędów znacznie wpływają
na skrócenie czasu montażu: wzmocnienie
szyny, optymalny profil, nowe odryglowa-
nie i ulepszone mocowanie do nadproża. 

Forma od nowa.

Bardzo płaska obudowa nie tylko eleganc-
ko wygląda, ale zwiększa także możliwości
zabudowy.  

Napędy z nowej serii można indywidualnie
ozdabiać dzięki dwóm wariantom nakładki
na obudowie. Stosując własny kolor i / lub
własne logo firmowe. 

Nowy wygląd osprzętu dodatkowego z
materiałów wysokiej jakości, jakie są sto-
sowane w telefonach komórkowych.  

Jasność od nowa.

Max Light jako wyposażenie podstawowe
lub opcja dodatkowa. Dowolna regulacja
i montaż sprzyjają jeszcze lepszemu oświe-
tleniu pomieszczenia. Maksymalna moc
oświetlenia 140 W przy zużyciu energii
wynoszącym zaledwie 29 W.

NOWOŚĆ
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Forum dotyczące cen

Tutaj mają Państwo do dyspozycji
wszystkie cenniki podstawowe i cenniki
części zamiennych do napędów z serii
Comfort i Dynamic. Do informacji i do
pobrania.  

Forum marketingowe

Tutaj znajdą Państwo archiwum
wszystkich naszych czasopism contact
oraz newsletterów.  

I tak działa to dalej

Forum dla dystrybutorów będzie kon-
sekwentnie rozbudowywane. W przy-
szłości chcemy Państwu zaoferować
dalszą pomoc serwisową, np. bazę
danych ze zdjęciami. Niech Państwo
wypróbują nasze forum w codziennej
działalności – wystarczy bezpłatna reje-
stracja na naszej stronie internetowej
www.marantec.com.

Jesteśmy także zainteresowani Państwa
kolejnymi życzeniami i uwagami.
Cieszymy się na spotkanie z Państwem.

Forum dla dystrybutorów jest do dyspo-
zycji wyłącznie naszych partnerów han-
dlowych 24 godziny na dobę, przez 7 dni
w tygodniu. Wystarczy krótka rejestracja
na naszej stronie internetowej i już otrzy-
mują Państwo własny kod dostępu.
Naszym celem jest aktywne wspieranie
Państwa w codziennej pracy. Szybko.
Kompetentnie. Z serwisem. 

Forum dotyczące norm  

Tutaj znajdą Państwo wszystkie dekla-
racje zgodności ułożone według typów
bram i zastosowania. Również tutaj
znajdują się wszystkie certyfikaty.  

Forum dotyczące dystrybucji 
i serwisu 

Sercem jest tutaj baza danych, w której
można odszukać odpowiednią instruk-
cję montażu i obsługi. Dzięki tej bazie
danych jesteśmy w stanie błyskawicznie
odpowiedzieć na Państwa zapytania.
Drugim sercem dystrybucji i serwisu
jest konfigurator produktu do nowych
napędów Dynamic xs. Dzięki niemu po
wprowadzeniu podstawowych danych
bramy mogą Państwo skonfigurować
optymalny zestaw i uzyskać jego cenę.
Można także aktywować opcję sporzą-
dzania bezpośrednich zamówień, zapi-
sać konfigurację, by potem w każdej
chwili ją przywołać. Za pomocą konfi-
guratora można sporządzać indywidu-
alne zestawy. Szybko. 24 godziny na
dobę. 7 dni w tygodniu.

Tak prosto działa oprogramowanie MDS

° Za pomocą dołączonej płyty CD zainstalować oprogramowanie 
MDS na komputerze osobistym lub na laptopie 

° Za pomocą przewodu oprogramowanie MDS można przenieść 
również na PDA 

° Serwis i transfer danych na miejscu następuje przez port podczerwieni, 
a w przyszłości także przez Bluetooth

° Dane zapisane na PDA mogą w każdej chwili zostać przeniesione na 
PC lub laptopa 

° Aktualizację oprogramowania umożliwia funkcja »pobierz« na 
internetowym forum dla dystrybutorów

° W każdej chwili można skorzystać z przejrzystej funkcji pomocy 

° Oprogramowanie MDS jest wielojęzyczne. W tej chwili można wybrać 
język niemiecki, angielski, francuski, hiszpański i rosyjski. Sercem komunikacji jest moduł diagno-

styczny, połączenie pomiędzy napędem,
sterowaniem a PDA / laptopem, sterujące
wielostronną wymianą informacji. 

MDS Bluetooth do sterowania bramami przemysłowymi
Control x.plus i wszystkimi układami napędowymi Comfort
do bram garażowych. 

Na stronie www.marantec.com znajdą
Państwo prezentację oprogramowania
MDS. Jego możliwości oraz prostą i
logiczną instrukcję obsługi.

Diagnostyka układu napędowego

MDS wyposażony jest w pamięć umożli-
wiającą odczyt wskazań lub usterek.
Serwisantom znacznie skraca to czas 
szukania błędów. W każdej chwili można
także uzyskać dostęp do licznika cykli
bramy i licznika konserwacji oraz odczytać
parametry poszczególnych funkcji na PDA
lub laptopie. Dlatego MDS jest doskona-
łym rozwiązaniem dla serwisantów. 
Nie tylko ułatwia pracę, ale przede wszyst-
kim gwarantuje klientom kompetentny i
pewny serwis. 

Przegląd najważniejszych zalet i funkcji 

od 
sierpnia
2008

NOWOŚĆ

Przenoszenie danych odbywa się poprzez
zintegrowany port podczerwieni lub zacisk
szeregowy. A w przyszłości także poprzez
adapter Bluetooth.

Editorial

Szanowni
Państwo,

udało nam się! Jeszcze bardziej ulepszyli-
śmy naszą klasykę do bram garażowych.
Cieszymy się, że możemy Państwu zapre-
zentować nową generację napędów
Comfort. Wyznacza ona nowe standardy 
w zakresie bezpieczeństwa, komfortu i
oszczędności w zużyciu energii, bazując
jednocześnie na sprawdzonych rozwiąza-
niach. Nowa generacja napędów jest 
najbardziej uniwersalna, najoszczędniejsza,
najszybsza i najbardziej zindywidualizowana:
konsekwentnie stosujemy żarówki ener-
gooszczędne, przy zachowaniu jak naj-
większej wydajności; o 75% zredukowali-
śmy zużycie prądu w module stand-by;
wprowadziliśmy funkcję stałego szybkiego
przesuwu w obydwu kierunkach;  właściwy 
i zindywidualizowany napęd na Państwa
zapotrzebowanie i życzenie. Dlatego też
nowa generacja napędów ma w nazwie .2

Również z myślą o Państwu, naszych part-
nerach handlowych, poprawiliśmy komfort.
W odniesieniu do czasu montażu i serwisu
u klienta. 

Montaż nowej serii napędów Comfort ulep-
szyliśmy w czterech obszarach: nowe oku-
cia do szybkiego montażu, nowa listwa
zaciskowa, więcej miejsca na podłączenia,
wzmocniony profil szyny i uproszczone
odryglowanie pomagają Państwu zaosz-
czędzić drogocenny czas.   

System diagnostyczny Marantec MDS: aby
pomóc Państwu w serwisie u klienta opra-
cowaliśmy innowacyjne oprogramowanie,
będące doskonałym wsparciem przy serwi-
sowaniu bram. Obojętnie, czy chodzi o
uruchamianie, konserwacje, analizy, czy też
naprawy, MDS jest swojego rodzaju bazą,
gdzie zapisuje się informacje o każdej czyn-
ności serwisowej. I co jest przy tym istotne:
MDS można łatwo zainstalować i bardzo
łatwo obsługiwać. 

Na naszym internetowym forum dla dystry-
butorów przekazujemy Państwu wiele szcze-
gółowych informacji, szybko i efektywnie. 

Pozostańmy w kontakcie,

Państwa Michael Hörmann
m.hoermann@marantec.de

Internetowe forum
dla dystrybutorów
firmy Marantec. 

MDS to innowacyjne oprogramowanie zapewniające doskonały serwis u klienta:
uruchamianie, konserwację, analizę i naprawę. Łatwe w instalacji i niezwykle
proste w obsłudze. 

MDS umożliwia prostą, szybką i logiczną analizę oraz ustawianie i transfer danych bramy.
Monterzy i serwisanci są dzięki MDS elastyczni i mobilni, a klienci otrzymują kompetentny 
i rzetelny serwis. MDS przejmuje rolę bazy danych: dzięki swojej funkcji archiwizacji zapewnia
dostęp do danych wszystkich klientów i wszystkich bram, w każdym miejscu i o każdej porze.
Oprogramowanie MDS można bez problemu używać na zwykłych komputerach osobistych
i palmtopach. 

Programowanie napędu z EOS

Programowanie można przeprowadzić za
pomocą MDS bezpośrednio przez PDA lub
laptop. Poszczególne kroki programowania
zostaną pokazane zarówno na karuzelce w
skali 1:1, jak i w formie opisowej. Oprócz
programowania można odczytać, zmienić 
i zapisać parametry sterowania, a potem
przenieść je na inne sterowania bez dodat-
kowego nakładu pracy. Wystarczy w tym
celu jedynie podłączyć PDA lub laptop do
nowego sterowania. Wszelkie działania
zostaną zapisane i opatrzone datą.
Odpowiedni raport można następnie wydru-
kować i udostępnić klientowi jako dowód
wszystkich przeprowadzonych operacji.
W razie potrzeby można poszczególne funk-
cje cofnąć do poprzednich ustawień. Już
bardziej perfekcyjnie po prostu się nie da.

Nowy MarantecDiagnosticSystem MDS udoskonala Państwa serwis u klientów. Aby maksymalnie uprościć procedury serwisowe.

Instalacja. Użytkowanie. Aktualizacja.

od

października

2008
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Nowa listwa zaciskowa,
aby ukryć okablowanie.

Teraz można szybko podłączyć dowolną
ilość osprzętu dodatkowego. Większa
listwa zaciskowa oraz opisy sprzyjają

przejrzystemu i łatwemu okablowaniu.
Specjalny klips produkcji Marantec ułatwia
mocowanie przewodów. Cecha szczególna:

przewód znika w szynie. Aby wszystko
było optycznie uporządkowane.

Wózek szyny z nowym 
od- i zaryglowywaniem  

Napęd można bez problemu odłączyć od
bramy dzięki dwóm linkom o różnej dłu-
gości, różnym kształcie i kolorze uchwytu.

1. Odryglowywanie:
dłuższa linka, czerwony dzwonek

2. Zaryglowywanie:
krótka linka, zielona kulka

EOS, pierwsza jednolita struktura programowania, umożliwia
szybkie uruchamianie nowej serii napędów Comfort dzięki
znanemu już programowaniu w zaledwie trzech krokach.
Teraz dodatkowo jeszcze  ulepszyliśmy montaż. Aby zaosz-
czędzić czas.

Zautomatyzowane bezpieczeństwo i komfort 
mogą również wpłynąć na oszczędność energii. 

Jeszcze lepsza klasyka. W zakresie bezpieczeństwa.
Komfortu. Oszczędności w zużyciu energii.

Konsekwentnie wszystkie napędy mogą
zostać wyposażone dodatkowo w MAX
Light z przyjaznymi środowisku żarów-
kami energooszczędnymi. Żarówki te,
spełniające wymogi norm europejskich,
zużywają o 80% mniej energii przy ży -
wotności 8.000 godzin w porównaniu
do żarówek tradycyjnych o żywotności
1.000 godzin. Pomimo tego oświetlenie
napędu i MAX Light dają oświetlenie o
mocy 140 W przy zużyciu zaledwie 29 W.
To niepodważalny atut. Marantec jest
pierwszym producentem stosującym ża -
rówki energooszczędne i troszczącym
się w ten sposób o środowisko naturalne.
Bezpieczeństwo i komfort bez wyrzu-
tów sumienia i wysokich kosztów zwią-
zanych ze zużyciem energii.

Stosując wyłączniki Command 113 /114 można ustawić MAX Light na oświetlenie ciągłe.

Liczne ulepszenia dla jeszcze szybszego i tańszego montażu

Płaska obudowa stwarza dodatkowe możliwości zabudowy

Dzięki maksymalnej wysokości wynoszącej zaledwie 125 mm, nową serię napędów
Comfort można montować wszędzie tam, gdzie do tej pory montaż był utrudniony 
lub wręcz niemożliwy.

Przegląd najważniejszych zalet.

° Nowe siły pociągowe i nacisku

° Szybkobieżność

° Technologia oszczędzania 
energii elektrycznej

° Maksymalizacja oświetlenia

° Żarówki energooszczędne

° Technologia punktów referencyjnych

° Elektroniczne wyłączniki krańcowe

° Miękki start, miękkie zatrzymanie

° Zabezpieczenie przed przesunięciem

° Zabezpieczenie przed zablokowaniem

° Układ automatycznego wyłączania 
OTW i ZAM

° Możliwości podłączenia

° Nowy osprzęt dodatkowy

° I wiele więcej…

Nowe rozwiązanie dotyczące szyn napędowych: Unikatowe 
i niezwykłe dzięki swojej funkcjonalności i różnorodności.

Nowe okucie ułatwiające montaż. 
Szybki i pewny montaż w zaledwie 2 krokach.

Dzięki modyfikacji okucia od strony nadproża i mocowania 
szyny znacznie skraca się czas montażu.
1. krok: wsunąć szynę do uchwytu montowanego na nadprożu 
2. krok: pozostaje tylko zabezpieczyć szynę nakrętką.

Szybko. Szybciej. Najszybciej. 
I najbezpieczniej.

Nowy napęd Comfort 250.2 speed odpowiada swojej nazwie.
Dzięki maksymalnej prędkości przesuwu wynoszącej 210-220 mm/s

jest o 50% szybszy niż tradycyjne napędy. Dodatkowo funkcja szyb-
kiego przesuwu w porównaniu do bezpośrednich »konkurentów«

napędu jest dostępna cały czas w obydwu kierunkach. Dzięki temu
napęd Comfort speed jest jedynym napędem prawdziwie szybkobieżnym.

Nowy profil szyny

Wewnętrzna krawędź profilu C została dodatkowo usztywniona. Zapobiega 
to nie tylko wyginaniu szyny, ale także dzięki temu można w wielu przypadkach 
zrezygnować z dodatkowego podwieszenia. A napęd i tak będzie stabilny. 

Przegląd najważniejszych zalet:

° opcja dodatkowa: szyna napędowa wzmocniona o 1,2 mm

° stabilny profil szyny

° uproszczone od- i zaryglowywanie szyny napędowej 

° skrócony czas montażu szyny napędowej   

° trzy długości szyn do wyboru

° pasek zębaty, lina kulkowa i łańcuch

° wariant jedno- i dwuczęściowy 

Oszczędność od nowa
Triumf indywidualizmu. 

Stworzyć napęd zgodnie 

z własnymi życzeniami.  

.2

Bezpieczeństwo i komfort od nowa
Nowa seria napędów Comfort charakteryzuje się unikalnym rozwiązaniem dotyczącym
energooszczędności. Dzięki własnej technologii oszczędzania energii udało nam się zre-
dukować zużycie prądu w module stand-by o 75% do zaledwie 1,7 W. Wieloletnie użyt-
kowanie napędu oznacza dla jego właściciela znaczną oszczędność.  

SK/ST/SZ 11-L SK/ST/SZ 12-L SK/SZ 13

Długość szyny 3.080 mm 3.330 mm 4.090 mm

Przesuw 2.475 mm 2.725 mm 3.485 mm

Długość całkowita * 3.309 mm 3.559 mm 4.319 mm

* szyny i głowicy napędu

Dalsze informacje znajdą Państwo na naszym internetowym 
forum dla dystrybutorów na www.marantec.com

Kompletna gama szyn:
Pasek zębaty (SZ), lina kulkowa (ST), łańcuch (SK)

Bardzo płaska obudowa. Do ekstremalnych warunków zabudowy.

Nowa listwa zaciskowa do wszystkiego. Nowe od- i zaryglowywanie. Nowy profil szyny. Nowy szybki montaż.

Wysokość zaledwie 125 mm

NOWOŚĆ

Państwa osobisty gust określa 
design. Triumf indywidualizmu. 

Nowe napędy Comfort wychodzą naprzeciw coraz wyraźniejszym życze-
niom klientów dotyczącym indywidualizmu. Obecnie do wyboru są

dwie nakładki na obudowę napędu. Można je wyróżnić własnym
kolorem lub logo firmowym i w ten sposób nadać im charaktery-

styczny rys, którego się nie zapomni. Montaż nakładek jest bardzo
prosty dzięki dwóm śrubkom zintegrowanym w obudowie.

Forma od nowa

Szybkość od nowa


