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Zestaw automatyki PHOBOS BT A40
Cena

2 740,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Opis produktu

Zestaw automatyki BFT do bram
dwuskrzydłowych - Phobos BT A40
Zestaw automatyki PHOBOS BT A40 przeznaczony do bram dwuskrzydłowych o maksymalnej długości do max. 2 x 4,00 m i
ciężarze do max. 2 x 500 kg

Zestaw posiada wbudowane regulowane wyłączniki położeń krańcowych - brak potrzeby stosowania odbojów przykręcanych
do podłoża.

W skład zestawu wchodzą:
2 x siłowniki elektromechaniczne BFT PHOBOS BT A40 z elementami mocującymi
Centrala sterująca BFT THALIA LIGHT z wbudowanym radioodbiornikiem - pamięć na 63 piloty
Obudowa do centrali - hermetyczna
Pilot 4-kanałowy BFT MITTO ( możliwość dokupienia większej ilości )
Uchwyty montażowe do słupków i do skrzydeł bramy
4x Kluczyki do awaryjnego otwierania bramy w przypadku braku napięcia
Instrukcje obsługi w języku polskim
Karta gwarancyjna - 24 miesiące

Siłowniki wykorzystują technologię D-TRACK która zapewnia pełne bezpieczeństwo użytkowania - siły niezbędne do pracy są
optymalnie dobierane w każdym punkcie pracy automatyki. Innowacyjne rozwiązanie mocowania do uchwytu słupka z
trzpieniem magnetycznym, dzięki temu montaż jest dużo szybszy oraz poprawiono estetykę (trzpień nie jest widoczny od
zewnątrz). Nowe rozwiązanie wkładki z kluczem spersonalizowanym do wysprzęglenia napędu (40 kombinacji klucza)
zapewniającą większe bezpieczeństwo użytkowania.

Specyfikacja techniczna siłowników Phobos BT A40
Masa jednego skrzydła bramy: max. 500 kg ( dwa skrzydła max. 2 x 500 kg )
Zasilanie centrali sterującej: 230 V +/- 10% 50 Hz
Zasilanie siłowników: 24 V
Moc pobierana: 40 W
Siła pchająca i ciągnąca: 2500 N ~ 250 kg
Długość skrzydła: 4,00 m
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Prędkość przesuwu: 15 mm/s.
Skok roboczy: 400 mm
Wykrywanie przeszkód: TAK
Rodzaj wykrywania przeszkód: elektroniczne
Wyłączniki krańcowe: magnetyczne mechaniczne
Odblokowanie przy braku prądu: spersonalizowany klucz
Maksymalny kąt otwarcia skrzydeł bramy: 124 stopni
Temperatura pracy: od -20 C do + 55 C
Stopień ochrony: IP X4
Smarowanie przekładni: smar
Tryb użytkowania: 80 cykli na dobę
Masa siłownika: 7,7 kg
Zastosowanie do słupków: stalowych
Centrala sterująca: Thalia Light

Centrala sterująca THALIA LIGHT wyposażona w wyświetlacz LCD, instalacja i konfiguracja zestawu automatyki w
maksymalnym stopniu ułatwia pracę instalatorowi. Dzięki dwóm trybom pracy możemy szybko zaprogramować niezbędne
funkcje dosłownie w kilka minut, lub wykorzystując tryb zaawansowany uzyskać parametry idealnie dopasowane do wymagań
klienta.

Parametry techniczne:
Zasilanie centrali: 230 V
Zasilanie siłowników: 24 V, 180 W max każdy
Moc pobierania: 50 W
Zintegrowany 2-kanałowy radioodbiornik z pamięcią na 63 piloty
Uproszczone programowanie za pomocą wyświetlacza ciekłokrystalicznego
Kolorowe i ponumerowany listwy zaciskowe
Soft Stop - spowolnienie w końcowych etapach otwierania i zamykania aby domyk skrzydeł był delikatny
Elektroniczne samouczenie przy pierwszym uruchomieniu "Autoset"
Funkcja automatycznego zamykania
Automatyczne zamykanie po przejechaniu linii fotokomórek
Funkcja furtki i inne...
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