
Run
Si³owniki elektromechaniczne do bram przesuwnych o ciê¿arze

do 1800 kg lub do 2500 kg. Technologia BLUEBUS.

Dostêpna tak¿e wersja z inwerterem.

Ch³odzony silnik z krañcówkami elektromechanicznymi lub
indukcyjnymi. Odpowiedni do pracy w ekstremalnych warunkach.

Inwerter (wersja RUN2500I) umo¿liwia zasilanie i uruchamianie

silnika trójfazowego (3x400V) napiêciem jednofazowym 230V.
Umo¿liwia ponadto, poprzez zmianê czêstotliwoœci napiêcia

zasilaj¹cego silnik, zmianê prêdkoœci przesuwu bramy

w granicach od 3.6 m/min do 15.0 m/min, w celu
zoptymalizowania obci¹¿enia roboczego oraz intensywnoœci pracy.

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

Praktyczny: wbudowana centrala, ³atwoœæ pod³¹czenia za
pomoc¹ specjalnych z³¹czy, trzy przyciski programowania.

Obs³uga dwóch lamp sygnalizacyjnych.

Czujnik temperatury reguluje moc silnika w zale¿noœci od
warunków pogodowych oraz koryguje próg zabezpieczenia
termicznego i intensywnoœæ wewnêtrznego ch³odzenia.

Silny: idealny do zastosowañ przemys³owych, sprawnoœæ nawet
do 670 cykli na dzieñ (RUN2500I). 

Inteligentny: si³ownik w czasie programowania automatycznie
zapamiêtuje po³o¿enia krañcowe bramy (autoprogramowanie).

Bezpieczny: sta³a kontrola pod³¹czonych urz¹dzeñ, lampa
sygnalizuje niesprawne dzia³anie systemu - iloœci¹ migniêæ
okreœla typ b³êdu (autodiagnoza), amperometryczny system
wykrywania przeszkody, ³agodny start przy otwieraniu i zwolnienie
przy zamykaniu.

Zaawansowany: mocny start, regulacja si³y i czasu pauzy, tryby
pracy mog¹ byæ regulowane na kilku poziomach.

Funkcja master/slave: zsynchronizowanie pracy dwóch
si³owników.

Z³¹cze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS.

Fotokomórki typu BLUEBUS.

funkcje central strona 64/65

RUN1800/P RUN2500/P RUN2500I

Zasilanie/Zasilanie silnika

Moc pobierana

Natê¿enie pr¹du

Stopieñ zabezpieczenia

Moment obrotowy

Max. si³a

Max. moment obrotowy

Prêdkoœæ bramy

Max. ciê¿ar bramy

Temperatura pracy

Klasa izolacji

Intensywnoœæ pracy             (cykle/dzieñ)

Ciê¿ar

Parametry

(V)

(W)

(A)

(IP)

(Nm)

(N)

(Nm)

(m/min)

(kg)
o
( C min/max)

(kg)

230/230

700

3.0

44

20

1110

40

8.5

1800

-20 do +50

1

200

20

230/230

870

3.8

44

30

1390

50

8.5

2500

-20 do +50

1

300

25

230/3x400

650

2.8

44

25

1670

60

3.6-15.0

2500

-20 do +50

1

670

25

RUN1800

RUN1800P

RUN2500

RUN2500I

RUN2500P

2 150,00

2 450,00

2 550,00

2 650,00

2 644,50

3 013,50

3 136,50

3 259,50

samohamowny si³ownik, silnik 230V, do 1800 kg, wbudowana centrala steruj¹ca BLUEBUS

samohamowny si³ownik, silnik 230V, do 1800 kg, wbudowana centrala steruj¹ca BLUEBUS, indukcyjne wy³. krañcowe

samohamowny si³ownik, silnik 230V, do 2500 kg, wbudowana centrala steruj¹ca BLUEBUS

samohamowny si³ownik, zasilanie 230V, silnik 3x400V, do 2500 kg, wbudowana centrala steruj¹ca BLUEBUS, z inwerterem

samohamowny si³ownik, silnik 230V, do 2500 kg, wbudowana centrala steruj¹ca BLUEBUS, indukcyjne wy³. krañcowe

Kod

2 398,501 950,00

cena netto cena brutto

AUTOMATYKA DO BRAM PRZESUWNYCH30

MOFB SMXI FLO2R

W pe³ni chroniona centrala
na szybkim z³¹czu

Ciœnieniowy odlew aluminiowy
korpusu i wysprzêglenia
z epoksydowym malowaniem

MLBT


