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Napęd do bram
przesuwnych VIDOS AB600
do 500 kg
Cena

1 168,50 zł

Cena poprzednia

1 230,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

3 dni

Numer katalogowy

VIDOS AB600

Kod producenta

AB 600

Producent

Vidos

PROMOCJA

Opis produktu
W ofercie firmy VIDOS pojawiła się automatyka do bram przesuwnych VIDOS AB600.
Oferowany napęd stosowany jest do bram przesuwnych o wadze 500 kg.
Zestaw zawiera:
- Napęd VIDOS AB 600 z centralą sterującą i z radioodbiornikiem
- Magnetyczne wyłączniki krańcowe
- Enkoder
- Komplet fotokomórek Vidos FT01 (nadajnik + odbiornik)
- Pilot Vidos PL21 4-kanałowy - 2 szt
- Akcesoria montażowe
- Metalowa podstawa montażowa

Napęd VIDOS AB 600 jest samoblokujący, nie wymaga stosowania zamka nawet w sytuacji braku zasiania.
Siłownik posiada możliwość odblokowania awaryjnego za pomocą klucza w przypadku braku prądu czy awarii.
Charakterystyka zestawu
Siłownik wyposażony jest w metalowe koło zębate przystosowane do pracy w wszystkich warunkach w naszym
kraju. Przekładnie napędu umożliwiają długoletnią bezawaryjną pracę. Napęd AB600 posiada nowoczesną centralę sterującą
posiadając wiele ciekawych funkcji. Automatyka do bram VIDOS AB 600 posiada funkcję furtki czyli częściowe otwarcie bramy
w ruch pieszym.
Napęd posiada wbudowany enkoder - system wykrywania przeszkody. Enkoder spełnia rolę licznika obrotów silnika napędu, w
razie zmiany liczby obrotów i w zależności od ustawienia czułości, centrala zatrzymuje ruch bramy zapobiegając zgnieceniu
przeszkody, która może się pojawić w świetle bramy a także zwolnienie podczas zamykania i łagodny start - soft
start. Automaty do bram VIDOS po zamontowaniu enkodera, działają bardzie precyzyjnie uniemożliwiając zakleszczenie się
bramy np. przy zamknięciu
Możliwość sterowania przez smartfon za pomocą modułu VIDOS Proxi Gate (opcja dodatkowa).
Dane techniczne:
Zasilanie: 230V~50Hz
Moc silnika: 280W
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Prędkość liniowa: 11-13m/min
Maksymalna masa bramy: 500 kg
Wyłącznik krańcowy: magnetyczny
Częstotliwość: 433.92 MHz
Ilość cykli na godzinę: ≤15
Temperatura pracy: -20°C ~ +50°C
Stopień ochrony: IP44
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