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Link do produktu: https://www.ogrodzeniahurt.com/pull-t8-zestaw-z-lampa-p-14.html

PULL T8 - Zestaw z lampą
Cena

3 196,00 zł

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

4 dni

Producent

Tousek

Opis produktu
Napęd do bram przesuwnych PULL T8
Konstrukcja dość nowoczesna, wyposażona w enkoder stale monitorujący pracę bramy.
Siła ustawiana na kilku poziomach jak również czułość nacisku bramy na ew. przeszkodę.
Przekładnia wykonana w całości z metalu (ślimacznica hartowana) gwarantuje długą i bezawaryjną eksploatację bez
poważnych awarii, co za tym idzie dobre zabezpieczenie antywłamaniowe.
Cechy produktu:
-do bram o ciężarze do 800 kg
-napięcie pracy 230v
-prędkość do 11 m/min
-cykl pracy 40%
-brak wyłączników krańcowych
-wyposażony w enkoder
-spowolnienia w pozycjach krańcowych dla łagodnego zatrzymania bramy
-przekładnia w całości z metalu
-odbiornik radiowy wbudowany 2 kanałowy, realizujący funkcję "furtki" (przejście dla pieszych lub podział samochody
osobowe/ciężarowe) długość regulowana %, co 1 punkt.
-zasięg pilotów przy zastosowaniu zewnętrznej anteny nawet do 200 m
-obsługuje 2 linie foto, otwarcie i zamkniecie oraz listwy kontaktowe
-automatyczne zamykanie regulowane co 1 sekundę
-foto test
-regulowana siła jak i czułość przy natrafieniu na przeszkodę
-możliwość podłączenia lampy ostrzegawczej (żarówkowej lub led)
-wejścia przewodów w korpus napędu zabezpieczone dławikami, zabezpiecza to dodatkowo elektronikę przed wchodzeniem
owadów do środka
-elektronika stabilnie pracująca i niezawodna
Cechy dodatkowe siłownika:
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-częstotliwość radiowa 868 mhz, zdecydowanie mniej zakłóceń
-brak wyłączników krańcowych, pozycje samouczące
-przekładnia w kąpieli olejowej
-programowalny soft stop, droga i prędkość
-odryglowanie awaryjne na wkładkę patentową
- wszystkie parametry programowane z poziomu displaya (menu w języku polskim)
-funkcja master/slave dla bram pracujących naprzeciwko siebie
Opcje rozbudowy, współpracy z innymi urządzeniami:
-możliwość sterowania napędem z domofonu, zastosowania radioodbiorników innych firm, podłączenie i sterowanie napędem
z czytnika rifd, klawiatury kodowej, przełącznika kluczykowego, sterownika gsm (telefonem) i wiele innych.
Zestaw zawiera:
1) napęd z materiałem montażowym
2) 1 odbiornik radiowy 2-kanał RS 868 z anteną wewn.
3) 2 piloty 2-kanał RS 868-2M
4) 1 fotokomórka LS 41
5) 1 Lampa Led
Możliwość negocjacji ceny.
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