
2Si³ownik SOON, silnik 24V, do bram sekcyjnych, montowany bezpoœrednio na wale, do bram o powierzchni do 16 m ,
wbudowana  centrala steruj¹ca BLUEBUS, praca z akumulatorem PS 124 (opcja)

SO2000

Kod

Zasilanie 

Zasilanie silnika

Moc pobierana

Stopieñ zabezpieczenia

Moment obrotowy

Prêdkoœæ obrotowa

Max. pow. bramy 

Max. wysokoœæ bramy

Temperatura pracy

Klasa izolacji

Intensywnoœæ pracy (wys. 3m)

Wymiary

Ciê¿ar

Œrednica otworu na wa³ bramy

Parametry SO2000

(V)

(V)

(W)

(IP)

(Nm)

(obr/min)
2(m )

(m)
o( C min/max)

(Cykle/godz)

(mm)

(kg)

(mm)

230

24

350

40

50

30

16

5

-20 do +50

1

15

115x375x300

10.5

25.4

Pokrywa ochronna z oœwietleniem
pomocniczym 21W. Instalator mo¿e
pod³¹czyæ i programowaæ centralê,
modyfikowaæ jej funkcje, wymieniæ
¿arówkê bez potrzeby demonta¿u
obudowy.

Nowy system
wysprzêglenia  z 4m link¹

2 152,501 750,00

cena netto cena brutto

76 AUTOMATYKA DO BRAM GARA¯OWYCH

Soon
Si³ownik elektromechaniczny do bram sekcyjnych 

2
o powierzchni bramy do 16 m , montowany na wale bramy.

Technologia BLUEBUS. 

£atwy w instalacji: mocowany bezpoœrednio na wale bramy
sekcyjnej, zwarta konstrukcja, szerokoœæ 115 mm, aby u³atwiæ
monta¿ w dowolnym miejscu.

BLUEBUS: system umo¿liwia pod³¹czenie urz¹dzeñ peryferyjnych
za pomoc¹ przewodu 2-¿y³owego, diody LED sygnalizuj¹ w³¹czone
funkcje.

Praktyczny: wbudowana modu³owa centrala steruj¹ca BLUEBUS,
tylko trzy przyciski programowania, wyjmowane wtyczki do
pod³¹czeñ.

Oszczêdny: kiedy system nie jest u¿ywany, przechodzi w tryb
„uœpienia”, redukuj¹c zu¿ycie energii.

Trwa³y i precyzyjny: enkoder zapewnia milimetrow¹ precyzjê
po³o¿eñ krañcowych bramy, bez potrzeby stosowania
ograniczników krañcowych, trwa³oœæ i niezmiennoœæ ustawionych
parametrów.

Bezpieczny: amperometryczny system wykrywania przeszkody,
pobór pr¹du monitorowany podczas ruchu, sta³a kontrola
pod³¹czonych urz¹dzeñ, lampa sygnalizuje niesprawne         
dzia³anie systemu - iloœci¹ migniêæ okreœla typ b³êdu (autodiagnoza),
zwolnienie podczas otwierania i zamykania bramy.

Mo¿liwoœæ wspó³pracy z listw¹ rezystancyjn¹ 8.2 kOhm.

Zawsze pracuje: dziêki akumulatorowi awaryjnemu PS124
(opcja), si³ownik otworzy i zamknie bramê, nawet w przypadku
braku zasilania.

Z³¹cze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS.

Fotokomórki typu BLUEBUS.
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