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Napęd garażowy Tousek GTZ 110
Digital, świetne rozwiązanie dla
Ciebie i bliskich.
Dostępność

Dostępność - 3 dni

Czas wysyłki

3 dni

Producent

Tousek

Opis produktu

Skład zestawu:
1 napęd z centralką sterującą
1 szyna z mater. montażowym (dzielona) (2,72 m)
1 odbiornik radiowy RS 868 1-kanał. z anteną wewnętrzną
1 pilot 4-kanał. RS 868-4M
siła ciągu/posuwu 1100N (do 10 miejsc parkingowych)

wygenerowano w programie shopGold

Państwa korzyści w skrócie:
łatwo programowalna centralka dla większego komfortu
wygodne odryglowanie awaryjne
Automatic Revers System ARS i Automatic Stop System ASS dla maksymalnego bezpieczeństwa
permanentna regulacja siły dla bezusterkowej pracy
seryjny softstop (miękki stop) dla płynnego ruchu bramy
bogata oferta akcesoriów dla różnorodnych zastosowań
Łatwo programowalna centralka dla większego
komfortu obsługi
Zaledwie 3 przyciski, dostępne od zewnątrz, wystarczają aby w
łatwy i intuicyjny sposób zaprogramować wszelkie funkcje
napędu jak: logikę pracy impuls/automatik, częściowe
otwarcie, softstop i wiele wiele innych. Diody LED sygnalizują
w zrozumiały sposób stan programowania. Centralka steruje
również zintegrowanym automatycznym oświetleniem garażu.
Po nadaniu napędowi rozkazu włączone zostaje mocne
oświetlenie, które po 3 min. smoczynnie gaśnie.
Komfortowe odryglowanie awaryjne
Wszystkie napędy Serii GTZ wyposażone są w odryglowanie,
które w przypadku zaniku napięcia umożliwia otwarcie i
zamknięcie bramy ręcznie. Na życzenie (lub w garażach bez
dodatkowego wejścia) można wyposażyć napęd w
odryglowanie dostępne od zewnątrz.
Automatyczny Rewers System ARS oraz Automatyczny
Stop System ASS dla maksymalnego bezpieczeństwa
Za sprawą nowoczesnej technologii 24VDC napęd jest
wyposażony w Automatyczny Rewers System oraz w
Automatyczny Stop System. Przy najeździe zamykającej się
bramy na przeszkodę GTZ natychmiast zawraca (uwalniając
przeszkodę). Natrafienie na przeszkodę podczas otwierającej
się bramy powoduje natychmiastowe zatrzymanie się bramy.
Jest to najwyższy znany standard bezpieczeństwa.
Permanentna regulacja siły eliminuje przykre
niespodzianki
Podczas pracy bramy wymagane są od napędu różne wielkości
sił. Siły te są poprzez specjalną mikroprocesorową centralkę
stale mierzone i automatycznie dopasowywane do potrzeb. W
ten sposób silnik działa z siłą, która rzeczywiście jest w danym
momencie wymagana.
Seryjny softtop dla płynnego ruchu bramy
W obydwóch kierunkach GTZ zatrzymuje się ze zredukowaną
prędkością. Oprócz harmonicznego ruchu bramy uzyskano w
ten sposób ochronę kompleksowej mechaniki bramy i napędu.
Dodatkowo znacząco zredukowano odgłos uderzania bramy o
odbój.
Oświetlenie LED
GTZ Digital wyposażony jest seryjnie w oświetlenie garażu
LED. Moc oświetlenia można zwiększyć przy pomocy
dodatkowego modułu LED.
Dodatkowe akcesoria (ceny netto).
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