Tolókapu automatika
200 kg-os kapu súlyig.

BZ-E
Kivételesen kis helyigényû

Komplett tolókapu automatika rendszer
akár intenzív használatra is!

BZ-E
Teljes technikai
tudás egy motorba
építve.

Az alacsony feszültségű kivitel biztosítja a kivételesen magas biztonságot a lakossági felhasználóknak. A választható
funkciók széles skálájával minden fajta toló kapuhoz alkalmas
maximum 200 kg-os kapu súlyig.

A vezérlés
Az alap és normál biztonsági beállítások
mellett az új elektronika, amivel a BZ-E
motorokat szállítjuk, több speciális funkció
elérését teszi lehetővé, ami még teljesebb
felügyeletet és optimális működést biztosít, úgy mint:

Teljes kényelem! A beépített elektronika automata akadály- és nyomaték
érzékelése vészhelyzet esetén azonnal aktiválja a beállított biztonsági
működést.

> Biztonsági akkumulátor és töltõ bekötési
lehetõség: biztonságos mûködés áramkimaradás esetén is.
> Teljes biztonság garantálása a kapu
mozdulatlan állapotában is: az akadály
érzékeléskor aktiválódó biztonsági beállítások minden más parancsot felül írnak.
> A kapu megállítása közvetlenül a
távirányítóval: hogy mindig
kézben
tarthassa az irányítást.

Elektronikus mozgás figyelés, biztonságos működés!
Ha akadály gátolja a kapu sima futását, az amperomatrikus akadály érzékelés aktiválódik és azonnal
megfordítja a kapu mozgás irányát, vagy megállítja
a motort.

Méretek:

Alap telepítés:
185

Fotocella

98

Villogó lámpa
Rádió vevő antenna

Beépített érzékelő DF biztonsági élvédelemhez

290

Figyelmeztető
tábla

105
240

130

Technikai jellemzők:
Típus:
Védettségi szint:
Vezérlés tápfeszültsége:
Motor tápfeszültsége:
Felvett áramerősség:
Max teljesítmény:
Sebesség:
Üzemhányad:
Nyomaték:
Működési hőmérséklet:

BZ-E
IP54
230V (50/60 Hz)
24V D.C.
7A
170W
12 m/min
Intenzív
300N
-20°C ÷ +55°

Doboz elektromos
kábel csomóponthoz

Kódzár
billentyűzet
BZ-E automatika
Vezérlő panel
Rádió vevő
Biztonsági akkumulátor
Fogasléc

Fotocella

Mechanikus végállás
Távirányító

Biztonsági kiegészítők felszerelése javasolt, amennyiben a helyszíni felmérés során úgy ítélik meg, hogy a kapu automatizálása ezek nélkül kockázatos lehet.
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Megjelenés és hatékonyság! Az alacsony
feszültségű motor biztosítja a folyamatos, megbízható működést akár intenzív
használat mellett is..

