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Produkty zaprezentowane w materiale zdjęciowym posiadają wyposażenie specjalne i nie zawsze są zgodne z wykonaniem 
standardowym. Folder nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian. 
UWAGA: kolory zaprezentowane w folderze należy traktować poglądowo. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie i wykorzystywanie, 
również częściowe, tylko za zgodą grupy KMT Stal.

Szanowni Państwo,

Grupa KMT jest polskim producentem drzwi stalowych wejściowych zewnętrznych i wewnętrznych, która cieszy 

się nieustannie dużym zainteresowaniem wśród klientów. Niewątpliwie istotny wpływ na taką popularność ma fakt, 

iż drzwi spełniają najwyższe normy jakościowe. Podążając  za  nowoczesnymi  trendami we  wzornictwie nie 

zapomnieliśmy jednak o tym, że drzwi stanowić mają wizytówkę domu przez długie lata. Wiedza i wieloletnie 

doświadczenie pomogło nam wprowadzić na rynek bramy garażowe, które będą odpowiadały najbardziej 

aktualnym potrzebom rynku. Wykorzystując najnowsze rozwiązania technologiczne oraz najwyższą jakość 

materiału stworzyliśmy bramy, które połączyły bardzo istotne cechy: ponadczasowy wygląd, jakość i atrakcyjną 

cenę. Mamy nadzieję, że teraz Państwo łatwiej odnajdą najbardziej korzystne, interesujące dla siebie rozwiązania 

spośród szerokiej oferty naszych wyrobów, a w konsekwencji poszerzą Państwo grono naszych zadowolonych 

klientów.

Z pozdrowieniami

       Zarząd i pracownicy grupy KMT

W katalogu wykorzystano projekty Pracowni Projektowej Dobre Domy Flak&Abramowicz.

Salon firmowy KMT w Kobylnicy ul. Witosa 21 Fabryka KRAT-MET w Kobylnicy Fabryka TERMA w Słupsku
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Gepard Biznesu 2010

Gepard Biznesu 2016

section

0,5345 mm

Available patterns of panels:

Smooth flat Embossed wood structure 
(not available with applications)

Horizontal - l

Metallic graphite Anthracite

Winchester Dark walnutGold oak

Walnut*

WengeMahogany White laminate

Dark oak Gray White oak

Brown laminate

gate leaf

0,99

mounted gate * 

0,99

smooth embossed wood texture

thickness

Available colors:

Coffer
(embossed wood structure)

SPIS TREŚCI:

3. Kolorystyka

4. Bramy segmentowe płaskie

5. Bramy z aplikacjami

8. Budowa bramy segmentowej KMT

10. Automatyka bram KMT - BENINCA

12. Automatyka bram KMT - SOMFY

14. Wyposażenie bram garażowych KMT

15. Dane montażowe i wymiarowanie

Metbrush
*Not available for front doors

Horizontal - lll
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Smooth door, horizontal panel III

 11s12

Brama z aplikacją 10-5

Aplikacja 10-5 Tłoczenie 10s5

Brama z aplikacją 10-4

Tłoczenie 10s4 Tłoczenie 14s1

Brama z aplikacją 11-5

Aplikacja 11-5 Tłoczenie 11s5

Smooth, flat gate 

 11s1

Smooth door, horizontal panel I

 6s

Idealne połączenie bram i drzwi

- jednakowa kolorystyka

- nowoczesny wygląd

- indywidualna kompozycja
(więcej wzorów drzwi dostępne w Katalogu Wyrobów Drzwi Stalowych KMT)

Coffered gate with wood texture

 5ds

Bramy KMT 

i Drzwi KMT

100% 

SATYSFAKCJI !!!

Aplikacja dostępna wyłącznie w bramach gładkich płaskich.

Embossed wood texture

Joints between panels

Handles
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Brama gładka przetłoczenie poziome III

Tłoczenie 11s12

Gate with application 10-5

10-5 10s5

Gate with application 10-4

 10s4  14s1

Gate with application 11-5

11-5   11s5

Brama gładka płaska 

Tłoczenie 11s1

Brama gładka przetłoczenie poziome I

Tłoczenie 6s

The perfect combination of gates and doors
- identical colors
- modern look
- individual composition

Brama kaseton przetłoczona struktura drewna

Tłoczenie 5ds

(more door designs available in the Composite Doors Product Catalogue) 
Applications are only available only for flat, smooth gates.

Przetłoczona 
struktura drewna

Łączenie 
między panelami

Klamki KMT



75 Applications are only available only for flat, smooth gates.

Gate with application Perfect 1 inox

Gate with application Perfect 1 black

Perfect  1 inox
PATTERN
exclusive  

Gate with application Perfect  3 inox

Perfect  3 inox

PATTERN
exclusive  

PATTERN
exclusive  

Perfect  2 black

PATTERN
exclusive  

Application Perfect 1 blackApplication Perfect 1 inox

PATTERN
exclusive  

PATTERN
exclusive  

Application Perfect 3 inox

* NOTE: It is not possible to apply Perfect 1 and Perfect 3 applications to gates
in White or Winchester as weel as to gates over 3000 mm high.
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Aplikacja dostępna wyłącznie w bramach gładkich płaskich.

Brama z aplikacją Perfekt 1 inox

Brama z aplikacją Perfekt 1 czarny

Perfekt 1 inox
WZÓR

ZASTRZEŻONY  

Brama z aplikacją Perfekt 3 inox

Perfekt 3 inox

WZÓR
ZASTRZEŻONY  

WZÓR
ZASTRZEŻONY  

Perfekt 2 czarny

WZÓR
ZASTRZEŻONY  

Aplikacja Perfekt 1 czarnaAplikacja Perfekt 1 inox

WZÓR
ZASTRZEŻONY  

WZÓR
ZASTRZEŻONY  

Aplikacja Perfekt 3 czarna

*UWAGA: Nie ma możliwości przetłoczenia aplikacji Perfekt 1 i Perfekt 3 w bramach 
                 w kolorze Białym oraz Winchester oraz w bramach o wysokości powyżej 3000 mm.
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CONSTRUCTION OF SECTIONAL GATE

System: torsion springs at the front System: torsion springs at the rear

2

4two torsion springs with protection strength 
at least 15,000 cycles

emergency gate release   
(optional for the automatic gates installed 
on the premissed without other access)

rails                                               
material: galvanized steel

1

1

3

side seal

top seal

invisible seal between 
panels A and B

bottom seal

Drive Beninca JIM / 
Somfy Dexxo (Optional)

55

7 lock with gate unlocking 
mechanism
can be used with 
automatic gates (option)

insulated panel 
thickness 45 mm

side hinge 

central hinge 
6

55

54

6

7

52

Bramy segmentowe KMT to duża oszczędność miejsca

C

E

A

F

D

B

Zabezpieczenie przeciwko przytrzaśnięciu palców utrudnia 

przypadkowe włożenie ich pomiędzy segmenty bramy.

Nowoczesne technologie produkcji pozwalają na uzyskanie 

wysokiej jakości produktów oferowanych przez firmę KMT. 

Współpraca z renomowanymi europejskimi i polskimi dostawcami 

surowców oraz akcesoriów wyposażenia bram, pozwala na 

uzyskanie najwyższej jakości wyrobów. Bramy garażowe KMT są 

wykonane zgodnie z PN-EN13241-1:2005. 

Panele bramy są wyposażone w elastyczne uszczelnienia, które 

zapewnią  dodatkową  izolację  cieplną  i  akustyczną  [A -uszczelka 

z EPDM i B - uszczelka jednostronnie klejona]. Brama segmentowa 

KMT posiada dwuścienne ocynkowane panele z blachy stalowej .  [C]

Przestrzeń pomiędzy nimi wypełnia bezfreonowa pianka 

poliuretanowa, stanowiąca warstwę izolacyjną . Warstwa [D]

zewnętrzna wykonana jest z wysokiej jakości laminatu 

drewnopodobnego .Strona wewnętrzna w standardzie posiada [E]

blachę stalową ze strukturą „skórki pomarańczy” w kolorze 

białym .[F]

Każda sprężyna skrętna jest wyposażona w specjalne 

urządzenia, które powstrzymają segmenty bramy przed 

gwałtownym upadkiem w przypadku jej pęknięcia.     

Dzięki minimalnemu zapotrzebowaniu na miejsce w nadprożu i po bokach, przestrzeń w garażu jest maksymalnie 

wykorzystana. Brama otwierając się pionowo do góry zapewnia maksymalną ilość miejsca wewnątrz garażu. 

Podczas cyklu pracy brama nie zajmuje miejsca na podjeździe, jest szczególnie użyteczna w przypadku krótkich 

podjazdów.

Savings according to the latest standards.

The panel thickness of 45 mm ensures excellent insulation properties. Four types of flexible gaskets protect the 
interior from the effects of weather. The sectional door is windproof for a minimum of in 2nd class according to PN-EN 
12424: 2002. The door panel is made of the highest quality materials, thanks to which both its design and 
appearance will meet your expectations for a long period of use.

3



88

BUDOWA BRAMY SEGMENTOWEJ KMT

System: sprężyny skrętne z przodu System: sprężyny skrętne z tyłu

awaryjne wysprzęglanie bramy (opcja)
w bramie automatycznej

2

prowadnice
materiał: stal ocynkowana

3

ocieplany panel
grubość 45 mm

4dwie sprężyny skrętne z zabezpieczeniem
wytrzymałość min. 15000 cykli

1

1

3

uszczelnienie boczne

uszczelnienie górne

niewidoczne uszczelnienie 
pomiędzy panelami A i B

uszczelnienie dolne

Napęd Beninca serii JIM /
 Somfy Dexxo 
(opcjonalnie)

zawias boczny przetłoczony
55

7 zamek z mechanizmem
odblokowania bramy 
współpracuje z bramą 
automatyczną (opcja)

zawias środkowy przetłoczony6

55

54

6

7

52

Oszczędność według najnowszych standardów.

C

E

A

F

D

B

Finger trap protection makes it difficult to accidentally insert 
them between the door sections. 

The door panels are equipped with flexible seals that provide 
additional heat and sound insulation [A - EPDM seal and B - one 
side glued seal]. The sectional door has double-wall 
galvanized steel sheet panels [C]. The space between them is 
filled with CFC-free polyurethane foam, which is an insulating layer 
[D]. The outer layer is made of high quality wood-like laminate [E]. 
The inner side has steel sheet as standard with "orange peel" 
structure in white [F].

Each torsion spring is equipped with special devices that will stop 
the door segments from falling suddenly if it breaks. 

Grubość paneli na poziomie 45 mm zapewnia znakomite właściwości izolacyjne. Cztery rodzaje elastycznych uszczelek 

chronią wnętrze przed wpływem warunków atmosferycznych. Brama segmentowa jest odporna na działania wiatru min. 

w 2 klasie według PN-EN 12424:2002. Panel bramy wykonany jest z najwyższej jakości materiałów, dzięki czemu 

zarówno jego konstrukcja jak i wygląd  spełnią Państwa oczekiwania przez długi okres użytkowania.
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AUTOMATIC DOORS 

Thanks to the latest solutions in the field 
of automation, our steel garage doors 
are very functional and comfortable 
to use. Gate drives are made of 
the highest quality materials.

Drive BENINCA JIM.3 (600 N), rail with Kevlar strap (two 
TOGO 2-channel remote controls included)

-functions and parameters adjustable by means of a potentiometer.
-built-in 433.92 Mhz radio receiver. Possibility
uploading 64 fixed and variable codes.
-built-in terminal blocks.
-step by step function, stop and entry onto photocells
-built-in auxiliary lighting
-electronic force regulation
-protection against crushing due to the use of an amperometric sensor
-electronic speed control

Beninca JIM.4 (1200 N) rail with Kevlar strap 
(two TOGO 2-channel remote controls included)
ź Built-in LCD display
ź Built-in 433.92 Mhz radio receiver. Possibility
    uploading 64 fixed, variable or ARC codes
ź Built-in ESA energy saving system
ź Built-in terminal blocks
ź Step by step entries, open, close and stop
ź 8K2 safety edge input
ź Entrance for service lighting, position indicator gates, second radio 
    channel
ź Photocell test
ź Auto learning function
ź Electronic adjustment of actuator parameters with automatic power  
    measurement at every point of the way
(STC system)

ź Protection against crushing due to the use of an amperometric sensor  
    and encoder connection
ź Slowing adjustment during the opening and closing phases 
ź Function configuration and management of remote controls with  
    advantouch

ź Possibility of checking the current number of cycles
ź Access code for programming the control panel
ź Option to set up a review service reminder

TECHNICAL SPECIFICATIONS JIM.3:

Power supply
Engine power supply
Intensity
Energy consumption at rest
Maximum strength
Opening time
Work cycle
Level of security
Operating temperature
Maximum gate area
Limit switches
Weight

230 Vac 950-60Hz)

24 Vdc

0.7 A

60 mA

600N

8.9 m/1`

intensive use
IP 40

-20°C / +50°C

10m2/ max

electric. with encoder
6.2 kg

PARAMETRY TECHNICZNE JIM.4ESA:

Power supply
Engine power supply
Intensity
Energy consumption at rest
Maximum strength
Opening time
Work cycle
Level of security
Operating temperature
Maximum gate area
Limit switches
Weight

230 Vac 950-60Hz)

24 Vdc

1.5 A

8 mA

1200N

8.9 m/1`

intensive use
IP 40

-20°C / +50°C

20m2/ max

electric. with encoder
7.6 kg

Pilot TO.GO2A
433,92 Mhz 2-kanałowy, 

ARC kod

Pilot PNC
natynkowy

Pilot TO.GO4A
433,92 Mhz 4-kanałowy

ARC kod

SMART
Obudowa, która w połączeniu 

z nowym pilotem TO.GO stanowi 
unikatową klawiaturę naścienną.

Odbiornik zewnętrzny 
Beninca ONE2WB.

Fotokomórki PUPILLAPrzełącznik kluczykowy

AUTOMATYKA BRAM KMT - opcje

LAMPI.LED
 Lampa sygnalizacyjna 230Vac 
ledowa z wbudowaną anteną 

TO.CLIP
Uchwyt do samochodu  
do pilotów TO.GO A/VA

JM.CBY
Zestaw wyposażony w ładowarkę

akumulatorową CBY.24V, 
dwa akumulatory 1,2 Ah

 i uchwyt do akumulatorów. 

Tabela doboru napędów BENINCA do bram KMT

W
ys

o
ko

ść

Szerokość

2125 2250 2375 2500 2625 2750 2875 3000 3125 3250 3375 3500 3625 3750 3875 4000 4250 4375 4500 4625 4750 4875 5000 5125 5250 5375 5500 5625 5750 5830

2000

2125

2250

2375

2500

2625

2750

2875

3000

PTC.3- 2660 mm/ PTCL.4 3660 mm

PTC.3- 3024 mm/ PTCL.4 4024 mm446

202

155
34

- Napęd JIM.3 600 N h 2375 mm

- Napęd JIM.3 600 N h 3000 mm

- Napęd JIM.4 1200 N h 2375 mm

- Napęd JIM.4 1200 N h 3000 mm

4125
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AUTOMATYKA BRAM KMT

Napęd BENINCA JIM.3 (600 N) , szyna z paskiem kevlarowym
(dwa piloty TOGO 2-kanałowe w komplecie)

Dzięki zastosowaniu najnowszych rozwiązań 

w dziedzinie automatyki, stalowe bramy 

garażowe KMT są bardzo funkcjonalne oraz 

komfortowe w użytkowaniu. Automaty do 

bram są wykonane z najwyższej jakości 

materiałów.

ź funkcje i parametry regulowane za pomocą potencjometru.

ź wbudowany odbiornik radiowy 433.92 Mhz. Możliwość 

wgrania 64 kodów stałych, zmiennych.

ź Kostki zaciskowe wbudowane.

ź funkcja krok po kroku, stop i wejście na fotokomórki

ź wbudowane oświetlenie pomocnicze

ź elektroniczna regulacja siły

ź ochrona przed zgnieceniem dzięki zastosowaniu czujnika 

amperometrycznego

ź elektroniczna regulacja prędkości

Napęd Beninca JIM.4 (1200 N) szyna z paskiem kevlarowym
(dwa piloty TOGO 2-kanałowe w komplecie)

ź Wbudowany wyświetlacz LCD

ź Wbudowany odbiornik radiowy 433,92 Mhz. Możliwość 

wgrania 64 kodów stałych, zmiennych lub ARC

ź Wbudowany system oszczędności energii ESA

ź Kostki zaciskowe wbudowane

ź Wejścia krok po kroku, otwórz, zamknij i stop

ź Wejście krawędzi bezpieczeństwa 8K2

ź Wejście na oświetlenie serwisowe, wskaźnik położenia 

bramy,drugi kanał radiowy

ź test fotokomórek

ź funkcja autouczenia

ź elektroniczna regulacja parametrów siłownika z 

automatycznym pomiarem mocy w każdym punkcie drogi 

(STC system)

ź ochrona przed zgnieceniem dzięki zastosowaniu czujnika 

amperometrycznego i podłączenia enkodera

ź regulacja spowolnienia w fazie otwierania i zamykania

ź konfiguracja funkcji i zarządzanie pilotami za pomocą 

advantouch

ź możliwość sprawdzenia aktualnej ilości cykli

ź hasło dostępu do programowania centrali

ź możliwość ustawienia przypomnienia o przeglądzie 

serwisowym 

PARAMETRY TECHNICZNE JIM.3:

Zasilanie

Zasilanie silnika

Natężenie

Pobór energii w stanie spoczynku

Maksymalna siła

Czas otwarcia

Cykl pracy

Stopień ochrony

Temperatura pracy

Maksymalna powierzchnia bramy

Wyłączniki krańcowe

Waga

230 Vac 950-60Hz)

24 Vdc

0.7 A

60 mA

600N

8.9 m/1`

użycie intensywne

IP 40

-20°C / +50°C

10m2/ max

elektr. z enkoderem

6.2 kg

PARAMETRY TECHNICZNE JIM.4ESA:

Zasilanie

Zasilanie silnika

Natężenie

Pobór energii w stanie spoczynku

Maksymalna siła

Czas otwarcia

Cykl pracy

Stopień ochrony

Temperatura pracy

Maksymalna powierzchnia bramy

Wyłączniki krańcowe

Waga

230 Vac 950-60Hz)

24 Vdc

1.5 A

8 mA

1200N

8.9 m/1`

użycie intensywne

IP 40

-20°C / +50°C

20m2/ max

elektr. z enkoderem

7.6 kg

Pilot TO.GO2A
433,92 Mhz 2-chanels, 

ARC kod

Pilot PNC
Surface

Pilot TO.GO4A
433,92 Mhz 4-chanels 

ARC kod

SMART
The housing, which in 

combination with the new 
TO.GO remote control is a 

unique wall-mounted keyboard.

External receiver 
Beninca ONE2WB.

photocell PUPILLAKey switch

 GATE AUTOMATION - options

LED LAMP
  230Vac LED signal lamp 

with built-in antenna

TO.CLIP
Car holder for TO.GO 
A / VA remote controls

JM.CBY
The set is equipped with a 
CBY.24V battery charger,

two 1.2 Ah batteries
  and battery holder.

H
ei

gh
t

BENINCA drive reference guide
Width

2125 2250 2375 2500 2625 2750 2875 3000 3125 3250 3375 3500 3625 3750 3875 4000 4250 4375 4500 4625 4750 4875 5000 5125 5250 5375 5500 5625 5750 5830

2000

2125

2250

2375

2500

2625

2750

2875

3000

PTC.3- 2660 mm/ PTCL.4 3660 mm

PTC.3- 3024 mm/ PTCL.4 4024 mm446

202

155
34

- Drive JIM.3 600 N  h 2375 mm

- Drive JIM.3 600 N  h 3000 mm

- Drive JIM.4 1200 N h 2375 mm

- Drive JIM.4 1200 N h 3000 mm

4125



Air conditioner 

Roller shutter

Heating

External blind 

Roof window

External shutter

Internal blind

Front door 

Lighting 

Alarm 

Gates 

Garage doors 

Sunblind 
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Nadajnik naścienny RTS/iO Odbiornik radiowy RTS/iOFotokomórki 
MASTER PRO

Przełącznik kluczykowy

Inteligentny dom - system iO homecontrol

AUTOMATIC DOORS KMT AUTOMATYKA BRAM KMT - opcje

Total length: 3,295 / 3,895

Operating range: 2,555 / 3,155

2
2
4
,4

Drive SOMFY Dexxo PRO 800 /1000 PB RTS 

Drive SOMFY DEXXO PRO 800/1000 PB RTS, rail with 
kevlar strap

(two 4-channel KEYGO remote controls included)

-

-

programming and operation in 90 seconds
performance optimization: automatic programming
drive settings
LCD screen helps in easy and safe use of 17 parameters 
-possibility of using a photo-voltaic panel
-all parameters are factory pre-programmed 
-obstacle detection sensitivity set
-possibility of partial opening of the gate
-the possibility of attaching multiple devices providing safety and  
  convenience of work
-possibility of installing an emergency power supply in the form of a  
  battery pack
-showing current drive status

TECHNICAL SPECIFICATIONS
SOMFY DEXXO PRO 800/1000 PB RTS:

Power supplyie

Engine power supply
Maximum working power
Energy consumption at rest
Maximum strength
Opening time
Work cycle
Level of security
Operating temperature
Maximum gate area
Limit switches
Weight

230 Vac (50-60Hz)

24 Vdc

600 W

5 W

800 N / 1000 N

18 cm/s

użycie intensywne

IP 40

-20°C / +60°C

15 m2/ max

elektr. z enkoderem

6,8 kg

Lampa ostrzegawcza

Tabela doboru napędów SOMFY do bram KMT

W
ys

o
ko

ść

Szerokość

CONNEXOON
Connexoon oferuje możliwość 

zarządzania wybranymi grupami 
urządzeń w Twoim domu za pomocą
 smartfona lub tabletu - z dowolnego 

miejsca na świecie!

TAHOMA
TAHOMA oferuje możliwość 

zarządzania wybranymi grupami 
urządzeń w Twoim domu za pomocą
 smartfona lub tabletu - z dowolnego 

miejsca na świecie!

Akumulator
do awaryjnego otwierania 
bramy w przypadku braku

 zasilania

2125 2250 2375 2500 2625 2750 2875 3000 3125 3250 3375 3500 3625 3750 3875 4000 4125 4250 4375 4500 4625 4750 4875 5000 5125 5250 5375 5500 5625 5750 5830

2000

2125

2250

2375

2500

2625

2750

2875

3000

- DEXXO PRO 800 RTS h 2375 mm

- DEXXO PRO 800 RTS h 3000 mm

- DEXXO PRO 1000 RTS (1000N) h 2375 mm

- DEXXO PRO 1000 RTS (1000N) h 3000 mm

Pilot Keygo iO
433,42 Mhz 4-kanałowy

Pilot Keygo RTS
433,42 Mhz 4-kanałowy

Dotyczy napędu 
Dexxo PRO RTS

Dotyczy napędu 
Dexxo PRO iO



Klimatyzacja

Roleta zewnętrzna

Ogrzewanie

Zewnętrzna roleta 

Okno połaciowe

Żaluzja zewnętrzna 

Żaluzje wewnętrzne 

Drzwi wejściowe 

Oświetlenie 

Alarm 

Brama 

Drzwi garażowe 

Markiza 

1212

Wall transmitter RTS/iO Radio receiver RTS/iOPhotocell 
MASTER PRO

Key switch

Smart home - system iO homecontrol

AUTOMATYKA BRAM KMT AUTOMATIC GATES - options

Długość całkowita: 3,295 / 3,895

Zakres pracy: 2,555 / 3,155

2
2
4
,4

Napęd SOMFY Dexxo PRO 800 /1000 PB RTS 

Napęd SOMFY DEXXO PRO 800/1000 PB RTS, 
szyna z paskiem kevlarowym

(dwa piloty KEYGO 4-kanałowe w komplecie)

ź programowanie i działanie w 90 sekund

ź optymalizacja działania: automatyczne programowanie 

ustawień napędu

ź ekran LCD pomaga w łatwym i bezpiecznym użytkowaniu

ź 17 możliwych do ustawienia parametrów

ź możliwość zastosowania panelu fotowoltaicznego

ź wszystkie parametry fabrycznie wstępnie zaprogramowane

ź ustawiana czułość wykrywania przeszkody

ź możliwość częściowego otwarcia bramy

ź możliwość dołączenia wielu urządzeń zapewniających 

bezpieczeństwo i wygodę pracy

ź możliwość zamontowania w napędzie zasilania awaryjnego 

w postaci zestawu akumulatorów

ź pokazywanie aktualnego statusu napędu 

PARAMETRY TECHNICZNE 
SOMFY DEXXO PRO 800/1000 PB RTS:

Zasilanie

Zasilanie silnika

Maksymalna moc praca

Pobór energii w stanie spoczynku

Maksymalna siła

Czas otwarcia

Cykl pracy

Stopień ochrony

Temperatura pracy

Maksymalna powierzchnia bramy

Wyłączniki krańcowe

Waga

230 Vac (50-60Hz)

24 Vdc

600 W

5 W

800 N / 1000 N

18 cm/s

użycie intensywne

IP 40

-20°C / +60°C

15 m2/ max

elektr. z enkoderem

6,8 kg

Flashing light

H
ei

gh
t

CONNEXOON
Connexoon offers the ability to 

manage selected groups of 
devices in your home using a 
smartphone or tablet - from 

anywhere in the world!

TAHOMA
TAHOMA offers the ability to 
manage selected groups of 

devices in your home using a 
smartphone or tablet - from 

anywhere in the world!

Battery pack 
for emergency gate 
opening in case of 

power failure

SOMFY drive reference guide
Width

2125 2250 2375 2500 2625 2750 2875 3000 3125 3250 3375 3500 3625 3750 3875 4000 4125 4250 4375 4500 4625 4750 4875 5000 5125 5250 5375 5500 5625 5750 5830

2000

2125

2250

2375

2500

2625

2750

2875

3000

- DEXXO PRO 800 RTS h 2375 mm

- DEXXO PRO 800 RTS h 3000 mm

- DEXXO PRO 1000 RTS (1000N) h 2375 mm

- DEXXO PRO 1000 RTS (1000N) h 3000 mm

Pilot Keygo iO
433,42 Mhz 4-chanels

Pilot Keygo RTS
433,42 Mhz 4-chanels

Applies to drive 
Dexxo PRO RTS

Applies to drive 
Dexxo PRO iO
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ADDITIONAL EQUIPMENT FOR GARAGE DOORS

Brama garażowa KMT produkowana jest 

dokładnie pod wymiar. Z tego względu bardzo 

istotna jest dokładność wykonanych pomiarów. 

Pomiaru należy dokonać w już wykończonym 

pomieszczeniu. Węgarki i nadproże muszą być 

otynkowane.

System:
Sprężyny skrętne z przodu 
(minimalne nadproże 220 mm) Hn>220 mm

System:
Sprężyny skrętne z tyłu (niskie nadproże) Hn<220 mm
(brama ręczna minimum 100 mm nadproża , brama automatyczna minimum 150 mm nadproża)

Poziom „0”
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Do H <= 2500 mm - 3470 mm ; H > 2500 mm - 4470 mm

Poziom 0

H
+

2
2
0
 m

in
.

H

H + 600

H
-4

5

H
-7

0

H
+

6
0

Do H <= 2500 mm - 3470 mm ; H > 2500 mm - 4470 mm

H - wysokość otworu (odległość 

      od posadzki do górnej części otworu)

S - szerokość otworu (odległość od lewej 

     do prawej krawędzi otworu)

SL - przestrzeń boczna lewa (minimum 80mm)

SP - przestrzeń boczna prawa (minimum 80mm)

HN - nadproże (minimum 220 mm)

HN - niskie nadproże brama ręczna (min. 100 mm)

HN - niskie nadproże brama automatyczna (min. 150 mm)

D - głębokość garażu

S

H

Tabela wymiarowa bram KMT

Standard equipment 
Additional equipment (extra charge)

Manual Automatic

Additional equipment 
Gate opening type

Aplikacje INOX
Opis produktu:
- materiał - stal nierdzewna o grubości 1 mm, powierzchnia szczotkowana
- aplikacje 10-4, 10-5, 11-5, Perfekt 1, Perfekt 3 układ z prawej lub lewej strony * *
  (odbicie lustrzane) 
- aplikacje zainstalowane 40 cm od krawędzi bocznej panelu
- w bramach z zamkiem aplikacja dostępna po drugiej stronie płaszcza bramy 
  w stosunku do zamka
- aplikacje dostępne zgodnie z tabelą zamieszczoną poniżej.

Vent

Protection against breakage
Profile cylinder
Emergency release lock
Handle

Insert lock
Drive Beninca / SOMFY

Inner handle
External handle
Manual latch
Hinges and rollers

Side and top seals
Bottom strip with gasket
Spring break protection

Torsion spring system
Rail system

Door panels

liczba paneli

10-4

10-5

11-5

Rodzaj aplikacji

4
5

4

4
5

wysokość

od do

1900
2305

2055

1900
2305

2300
2865

2300

2300
2865

Perfekt 1
Perfekt 3

4
5

1900
2305

2300
2865

DANE MONTAŻOWE, WYPOSAŻENIE I WYMIARY

W
ys

o
ko

ść

Szerokość

Gate element

Door handles with lock insert
consist of the outer part containing a handle with a signboard and the inner handle (standard )

Gold Brown Satin

Gold Brown Satin

Old gold INOX

Old gold INOX Black

External handles
consist of the outer part containing a handle with a signboard and the inner handle (standard )

Inner handle 

* Wartość współczynnika U dotyczy zamontowanych 
2bram o powierzchni 16 m  bez przeszklenia.   

Współczynnik przenikania ciepła

0,53

segment płyta bramy

0,99

zamontowana 
brama*

1,20

Manual latch Vent

Protection against 
breakage

Reinforcement OMEGA

Lock for emergency 
release of the 

automatic door

Hoist

2125 2250 2375 2500 2625 2750 2875 3000 3125 3250 3375 3500 3625 3750 3875 4000 4125 4250 4375 4500 4625 4750 4875 5000 5125 5250 5375 5500 5625 5750 5830

2000

2125

2250

2375

2500

2625

2750

2875

3000

- Możliwość wykonania bramy w wersji ręcznej z zamkiem

- Możliwość zastosowania systemu prowadzenia niskie nadproże

- Wzmocnienie profilem OMEGA na dwóch panelach skrajnych

*UWAGA: Nie ma możliwości przetłoczenia aplikacji Perfekt 1 i Perfekt 3 w bramach w kolorze Białym oraz Winchester oraz w bramach o szerokości powyżej 3000 mm.

Omega (gdy S<4950)

Winch / chain transmission



1414

WYPOSAŻENIE BRAM GARAŻOWYCH KMT
System:
Torsion springs at the front
(minimum headroom 220 mm) Hn> 220 mm

System:
Torsion springs at the rear (low headroom) Hn <220 mm
(manual door minimum 100 mm lintel, automatic door minimum 150 mm lintel)

Level „0”
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Do H <= 2500 mm - 3470 mm ; H > 2500 mm - 4470 mm

Level 0

H
+

2
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H

H + 600

H
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H
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0

H
+

6
0

to H <= 2500 mm - 3470 mm ; H > 2500 mm - 4470 mm

H - opening height (distance from the floor level to 
the upper part of the opening) 
S - width of the opening (distance from the left
      to the right edge of the opening)
SL - left side space (minimum 80mm)
SP - right side space (minimum 80mm)
HN - lintel (minimum 220 mm)
HN - low headroom manual gate (min. 100 mm) 
HN - low headroom automatic door (min. 150 mm) 
D - garage depth

S

H

Dimension table of gates KMT

Wyposażenie dodatkowe (za dopłatą)

Wyposażenie standardowe

Ręczna Automatyczna

Tabela wyposażenia bram KMT z podziałem na typy

Sposób otwierania bramy

Applications INOX
Product description:
- material - stainless steel 1 mm thick, brushed surface
- applications 10-4, 10-5, 11-5, * Perfect 1, * Perfect 3 layout on the right or left 
(mirror image)
- applications installed 40 cm from the side edge of the panel
- on gates with a lock, the application is available on the other side of the gate 
shell in relation to the lock
- applications available in accordance with the table below.

Kratka wentylacyjna

Zabezpieczenie przeciw pęknięciu linki

Wkładka patentowa

Zamek do awaryjnego wysprzęglania

Klamka

Zamek na wkładkę

Napęd Beninca / SOMFY

Uchywyt wewnętrzny

Uchwyt zewnętrzny

Zasuwa ręczna

Zawiasy i rolki

Uszczelki boczne i górna

Listwa dolna z uszczelką

Zabezpieczenie przeciw pęknięciu sprężyny

System sprężyn skrętnych

System prowadnic

Panele bram

number of panels

10-4

10-5

11-5

Type of application

4
5

4

4
5

height
from to

1900
2305

2055

1900
2305

2300
2865

2300

2300
2865

Perfect  1
Perfect  3

4
5

1900
2305

2300
2865

MOUNTING DATA, EQUIPMENT AND DIMENSIONS
H

ei
gh

t

Width

Element bramy

Klamki z szyldem KMT
składają się z części zewnętrznej zawierającej klamkę z szyldem na wkładkę oraz części wewnętrznej - klamki

Złoto Brąz Satyna

Złoto Brąz Satyna

Stare Złoto INOX

Stare Złoto INOX Czarny

Uchwyty zewnętrzne
składają się z części zewnętrznej zawierającej klamkę z szyldem oraz części wewnętrznej - klamki

Uchwyt wewnętrzny 

* The U-value applies to mounted gates with an area
of 16 m2 without glazing.

All garage door is manufactured exactly to 
size. For this reason, the accuracy of 
measurements is very important. The 
measurement should be made in an already 
finished room. Jambs and lintels must be 
plastered.

Heat transfer coefficient

0,53

Segment Gate leaf

0,99

Mounted gate*

1,20

Zasuwa ręczna Kratka wentylacyjna

Zabezpieczenie przeciw 
pęknięciu linki

Wzmocnienie OMEGA

Zamek do awaryjnego 
wysprzęglania bramy 

automtycznej

Kołowrót

2125 2250 2375 2500 2625 2750 2875 3000 3125 3250 3375 3500 3625 3750 3875 4000 4125 4250 4375 4500 4625 4750 4875 5000 5125 5250 5375 5500 5625 5750 5830

2000

2125

2250

2375

2500

2625

2750

2875

3000

- The possibility to make manual gate with a lock

- The possibility of using a low lintel guidance system

- Strengthened with OMEGA profile on two end panels

*ATTENTION: It is not possible to use the Perfect 1 and Perfect 3 applications for doors in White and Winchester colours well as in doors over 3000 mm wide.

Omega (gdy S<4950)

Kołowrót / przekładnia łańcuchowa
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