Földbesüllyesztett
automata készülék
szárnyas kapukra,
1500 Kg-os
kapuszárnysúlyig

Super

FROG
Speciális automata készülék
szárnyas kapukra
A SuperFROG egy FÖLDBESÜLLYESZTETT
elektromechanikus automata készülék, a
CAME által gyártva és tervezve, rendkívűl
nagy és nehéz kapuk működtetésére is.
SuperFROG, “extra-méretű” kapukra!

SuperFROG
Láthatatlan erő

Földbesüllyesztett automatikus készülék nagyméretű szárnyas
kapukhoz. Kiváló minőségű anyagokból készűlt. A SuperFROG
erejét tekintve egyedülálló. Működtethető nagyon nagy méretű szárnyas kapuknál is, például csarnokok, egyéb speciális kapuk , nagy
ipari létesítmények vagy teherpályaudvarok esetén is.

Kitűnő ellenállóképesség!
Az anyagok gondos kiválasztása és a magas fokú védelmi szint a környezeti ártalmakkal szemben biztosítja, a
SuperFROG időszakos karbantartás nélküli megfelelő
működését.

A szokásos vezérlési és biztonsági
funkciókon kívűl, SuperFROG vezérlései számos különböző lehetőséget kínálnak az
automata készülék teljes ellenőrzésére,
néhány példa:
> Biztonság a kapu álló helyzetében is.
Akadály érzékelése esetén minden egyéb
parancsot figyelmen kívűl hagy.
>A kapu megállítása közvetelenűl a
távkapcsolóról.
A mozgás teljes kontrollálása.

A modellek

Motorház.
Extra vastag anti-oxid réteggel kezelt felületű acélból.

Méretek:

Használati korlátok
Kapuszárny
szélessége (m)
<4
4
5
6
7
8

Kapuszárny
súlya (Kg)
1500
1200
1000
800
700
600

Telepítési útmutató:
Vezérlés
Rádió vevő

Villogó lámpa
Antenna
Kulcsos kapcsoló
SuperFROG
automatika

Figyelmeztető tábla

Fotocella

Műszaki adatok:
Típus		
Védelmi szint

SuperFROG
IP67

Tápfeszültség

230-400V A.C. (három-fázisú 50/60Hz)

Motor tápfeszültség

230-400V A.C. (három-fázisú 50/60Hz)

Max. áramfelvétel		

2,5 A

Névleges feszültség		

600W

Max. nyomaték		

1000Nm

Üzemhányad

50%

Nyitási idő

45mp

(max. 95°-ra)

Működési hőmérséklet

-20°C ÷ +55°C

Biztonsági érzékelő
profilok
Fotocella
Fotocella oszlop

Távkapcsoló
Csatlakoztatás
ellenőrző kártya
Hurokérzékelő

Elektromos kábel
csatlakoztató doboz

Az automatizált garázskapuk esetében az esetleges kockázatok miatt elengedhetetlen a fotocella vagy a biztonsági mechanikus élvédelem használata.

Az Ön viszonteladó partnere:
PRODUCTS

ISO 9001:2000 tanúsított
minőségügyi rendszer és ISO
14001 környezetvédelmi
tanúsítvány.
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A prospektust a legnagyobb figyelemmel állítottuk össze mindamellet nem vállalunk felelőséget semmilyen nyomdai vagy egyéb hibáért illetve kihagyásért.

Maximális erő
SuperFROG 230 – 400V-os háromfázisú motor maximális tolóerővel és minimális energiafelhasználással.
A háromfázisú motor működés közben optimalizálja
az áramellátást, amivel kiküszöbölhető a lassú
működés.

FROG-MD jobb oldali irreverzibilis 230 –
400V-os háromfázisú motor.
FROG-MS bal oldali irreverzibilis 230 –
400V-os háromfázisú motor.
FROG-CD bal oldali motorház
FROG-CS jobb oldali motorház
ZM3ES 230 – 400V háromfázisú vezérlés

