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Parametry

Zasilanie/zasilanie silnika

Natê¿enie pr¹du

Stopieñ zabezpieczenia

Moment obrotowy

Prêdkoœæ obrotowa

Ciê¿ar

(V)

(A)

(W)

(IP)

(Nm)

(obr./min.)

(°C min./max.)

(%)

(kg)

PP7024 PP7224

230/24

1.0

75

44

180

1.26-1.68

-20 do +50

30

10.0

24

3.0

300

44

180

1.26-1.68

-20 do +50

30

9.7

Temperatura pracy

Intensywnoœæ pracy

Moc pobierana

48

zestaw do bram dwuskrzyd³owych: si³ownik samohamowny PP7024 z ramieniem ³amanym, silnik 24V, z wbudowan¹
central¹ steruj¹c¹ POA1, si³ownik samohamowny PP7224, radioodbiornik OXI, 1 pilot dwukana³owy FLO2R, fotokomórki BF

POP FLOR

cena netto cena bruttoKod

2 706,002 200,00

zestaw do bram dwuskrzyd³owych: si³ownik samohamowny PP7024 z ramieniem ³amanym, silnik 24V, z wbudowan¹
central¹ steruj¹c¹ POA1, si³ownik samohamowny PP7224, radioodbiornik OXI, 2 piloty dwukana³owe SM2, fotokomórki BF

POP SMILO 2 804,402 280,00

PP7224 samohamowny si³ownik, silnik 24V, z ramieniem ³amanym

PP7024 samohamowny si³ownik, silnik 24V, z ramieniem ³amanym, wbudowana centrala steruj¹ca 1 574,40

1 402,20

1 280,00

1 140,00

AUTOMATYKA DO BRAM SKRZYD£OWYCH

Pop
Si³owniki elektromechaniczne z ramieniem ³amanym

do bram skrzyd³owych o d³ugoœci skrzyd³a do 2 m i ciê¿arze

do 200 kg.

Przeznaczone do monta¿u na szerokich s³upkach, nawet

do 25 cm g³êbokoœci osadzenia zawiasu.

Przyjazny: ³atwy mechanizm odblokowania awaryjnego
w przypadku braku zasilania.

Bezpieczny: ³agodny start przy otwieraniu i zwolnienie przy
zamykaniu, amperometryczny system wykrywania przeszkody,
mo¿liwoœæ pod³¹czenia listwy rezystancyjnej 8.2 kOhm, obs³uga
elektrozamka.

£atwy monta¿ bez spawania, uchwyty przykrêcane do s³upka 
i skrzyd³a bramy, bez koniecznoœci spawania.

Nowoœæ: wersja z central¹ BLUEBUS (Pop7124)

Zgrabny: tylko 167 mm szerokoœci.

Zawsze pracuje: dziêki akumulatorowi PS124 (opcja), si³owniki
otworz¹ i zamkn¹ bramê, nawet w przypadku braku zasilania.

P³ynna praca podczas otwierania i zamykania bramy.

Silny: moment nominalny 180 Nm, silnik 24V.

Wygodny: funkcja czêœciowego otwarcia bramy lub jednego
skrzyd³a w standardzie (funkcja furtki).

Zaawansowany: tylko trzy przyciski programowania, regulacja
trybu pracy, czasu otwierania, itp., diody LED sygnalizuj¹
w³¹czone funkcje.

Inteligentny: si³owniki w czasie programowania automatycznie
zapamiêtuj¹ po³o¿enia krañcowe bramy (autoprogramowanie).

Z³¹cze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS.

Fotokomórki typu BF/MOF/FK/F210/FT210.

funkcje central strona 64/65

BF SMXI FLO2R

POP ONE

BLUEBUS

zestaw do bram dwuskrzyd³owych: si³ownik samohamowny PP7124 z ramieniem ³amanym, silnik 24V, z wbudowan¹

central¹ steruj¹c¹ BLUEBUS POA3, si³ownik samohamowny PP7224, radioodbiornik OXI, 1 pilot dwukana³owy ON2,
fotokomórki MOFB, lampa sygnalizacyjna z wbudowan¹ anten¹ MLBT

3 075,002 500,00


