
1 300,00

1 500,00

1 750,00

1 950,00

1 599,00

1 845,00

2 152,50

2 398,50

1 992,601 620,00

Kod

Zasilanie/Zasilanie silnika

Moc pobierana

Natê¿enie pr¹du

Stopieñ zabezpieczenia

Nominalny moment obrotowy

Moment startowy

Prêdkoœæ min-max bramy

Max. ciê¿ar bramy

Temperatura pracy

Klasa izolacji

Intensywnoœæ pracy       (cykle na dzieñ)

Ciê¿ar

Parametry

(V)

(W)

(A)

(IP)

(Nm)

(Nm)

(m/min)

(kg)
o
( C min/max)

(kg)

RB350 RB600 RB1000

230/24

250

1.1

44

6.0

10.0

10.8-20.4

350

-20 do +50

1

50

8

230/24

515

2.5

44

9.0

18.0

9.0-18.6

600

-20 do +50

1

100

11

230/24

450

2.3

44

15.0

27.0

8.4-16.8

1000

-20 do +50

1

150

13

1 894,201 540,00

cena netto cena brutto

zestaw do bram przesuwnych o ciê¿arze do 350 kg: si³ownik samohamowny z wbudowan¹ central¹ steruj¹c¹ BLUEBUS,
silnik 24V, radioodbiornik SMXI, 1 pilot dwukana³owy FLO2R, fotokomórki MOFB, lampa sygnalizacyjna MLBT
z wbudowan¹ anten¹

samohamowny  wbudowana centrala steruj¹c¹ BLUEBUSsi³ownik, silnik 24V, do 600 kg, 

samohamowny  wbudowana centrala steruj¹c¹ BLUEBUSsi³ownik, silnik 24V, do 1000 kg, 

samohamowny  wbudowana centrala steruj¹c¹ BLUEBUS, indukcyjne wy³. krañcowesi³ownik, silnik 24V, do 600 kg, 

samohamowny  wbudowana centrala steruj¹c¹ BLUEBUS, indukcyjne wy³. krañcowesi³ownik, silnik 24V, do 1000 kg, 

zestaw do bram przesuwnych o ciê¿arze do 350 kg: si³ownik samohamowny z wbudowan¹ central¹ steruj¹c¹ BLUEBUS,
silnik 24V, radioodbiornik SMXIS, 2 piloty dwukana³owe SM2, fotokomórki MOFB, lampa sygnalizacyjna MLBT
z wbudowan¹ anten¹

ROBUS350

FLOR

ROBUS350

SMILO

ROBUS600

ROBUS600P

ROBUS1000

ROBUS1000P

AUTOMATYKA DO BRAM PRZESUWNYCH26

Robus
Si³owniki elektromechaniczne do bram przesuwnych

o ciê¿arze do 350 kg, do 600 kg lub do 1000 kg.

Technologia BLUEBUS.

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

Szybki: regulowana prêdkoœæ przesuwu bramy - Robus350

do 20 m/min.

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

Silny: idealny do intensywnej pracy np. do wspólnot mieszkaniowych 
- Robus1000

Wygodny: funkcja czêœciowego otwarcia bramy w standardzie
(funkcja furtki).

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: si³a, tryb pracy, prêdkoœæ, mog¹ byæ regulowane
na kilku poziomach.

Funkcja master/slave: synchronizowanie pracy dwóch si³owników
(Robus600/Robus1000).

Funkcja serwisowa: kontrolka sygnalizuje potrzebê wykonania
konserwacji po wczeœniej zaprogramowanej iloœci cykli
(Robus600/Robus1000).

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

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

Mo¿liwoœæ zastosowania indukcyjnych wy³¹czników krañcowych.

Z³¹cze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS.

Fotokomórki typu BLUEBUS.

Solemyo: Robus600, Robus1000.

funkcje central strona 64/65

MOFB SMXI FLO2R MLBT

Robus 600/1000 mocny, szybki
z zaawansowan¹ elektronik¹

Robus 350 kompletny zestaw
z regulowan¹ prêdkoœci¹ przesuwu
bramy max. do 20 m/min


