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Napęd do bramy dwuskrzydłowej
TOUSEK ZESTAW TURN 20
Cena

3 200,00 zł

Dostępność

Zapytaj o dostępność

Czas wysyłki

48 godzin

Producent

Tousek

Opis produktu

Automatyka XXI wieku
Napęd Turn do bramy skrzydłowej o wymiarach :
- waga skrzydła do 350 kg
- szerokość skrzydła do 3 m
- maksymalna głębokość wpuszczenia zawiasu względem słupka to 13 cm
Zestaw zawiera :
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napędy lewy / prawy z materiałem montażowym
centralka ST 51
odbiornik radiowy 2-kanał. RS 868 z anteną wewn.
piloty 2-kanał. RS 868-2M
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1 x para fotokomórek LS 41
1 x lampa ostrzegawcza LED
instrukcję montażu i obsługi
Państwa korzyści w skrócie:
samohamowna śruba napędowa dla najwyższej stabilności
wysokojakościowe materiały dla długowiecznej pracy
komfortowe odryglowanie awaryjne inteligentna centralka Plug&Play dla najwyższego komfortu obsługi
seryjny soft stop (miękki stop) dla płynnego ruchu
Samohamowna śruba napędowa dla najwyższej stabilności
Poprzez samohamowne właściwości masywnej śruby napędowej ze stali szlachetnej znacznie wzrasta odporność przeciwko
niedozwolonym próbom ręcznego otwarcia bramy. Elektro zamek na pozycji zamkniętej staje się zbędny.
Wysokojakościowe materiały dla długowiecznej pracy
Wszystkie materiały zastosowane w napędzie - jak aluminium lub stal nierdzewna zapewniają bezusterkową pracę przez wiele
lat.
Inteligentna centralka Plug&Play dla najwyższego komfortu obsługi
Napęd TURN współpracuje ze specjalnie w tym celu zaprojektowaną mikroprocesorową centralką sterującą. Główny nacisk
przy naszych centralkach kładziemy na dziecinnie łatwą jej obsługę. Wystarczają 4 przyciski, duży podświetlany 2-linijkowy
display i pełnotekstowe menu aby zaprogramować wszelkie funkcje jak np.: logikę pracy impuls/automatik, częściowe
otwarcie, miękki stop i wiele wiele innych, w łatwy i oszczędzający czas sposób.
Dokładniejsze informacje o naszych centralkach sterujących? Proszę przeczytać więcej!
Seryjny softstop dla płynnego ruchu bramy
W kombinacji z centralką, napęd TURN w obydwóch kierunkach zatrzymuje się ze zredukowaną prędkością. Oprócz
harmonijnego ruchu bramy uzyskano w ten sposób ochronę kompleksowej mechaniki bramy i napędu.
Komfortowe odryglowanie awaryjne
Wszystkie napędy serii TURN wyposażone są w odryglowanie awaryjne, które umożliwia przy braku zasilania ręczne otwieranie
i zamykanie bramy.
Dodatki do skrzydeł podane w cenie netto :

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

