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.600+600W - 230V ,לוח בקרה אוניברסלי עם תצוגה עבור מפעיל אחד או שניים על ציר או הזזה
תכונות עיקריות: סרגלי מהדקים נשלפים, תכנות ואבחון עם תצוגה, מקלט ערוץ כפול משולב, תוספת מחבר עבור מקלט נוסף, חיבור לתפס חשמלי או מנעול מגנטי, מגבל מומנט

SSR5 אלקטרוני, האטה אלקטרונית במהלך פתיחה וסגירה, כניסות מפסקי גבול נפרדות לכל מנוע, אפשרות של ניהול-רמזור קדם חימום למפעיל הידראולי עם לוח

RIGEL
קוד שם תיאור

D113833 00001 RIGEL 6 110-120V 50/60HZ
שבועי, טיימר וולט 120 של בזינה שער מפעילי שני או מפעיל עבור אוניברסאלי, צג בעל פיקוד לוח

למכשול, רגישות של כיוונון יציאה, זמן משך של אישית התאמה יחידה, רדיו פקודת של ביטול
רדיו. ערוצי 4 של לקונפיגוראציה אפשרות

D113833 00002 RIGEL 6 220-230V 50/60HZ
ביטול שבועי, טיימר 600+600W - 230V שניים, או אחד מפעיל עבור תצוגה עם אוניברסלי בקרה לוח

אפשרות למכשול, רגישות של כיוונון יציאה, זמן משך של אישית התאמה יחידה, רדיו פקודת של
רדיו. ערוצי 4 של לקונפיגוראציה
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RIGEL 6 110-120V 50/60HZ RIGEL 6 220-230V 50/60HZ
BASIC CHARACTERISTIS
Maximum output 750 W 750 W

לוח זינת 110-120 V 220-230 V
Max. n. transmitters 63 63
Programming תצוגה תצוגה
Power supply accessories 24V - 1A 24V - 1A
SAFETY INPUTS
Light sensor • •
Safety edge • •
Resistive edge • •
Tested photocell • •
Tested safety edge • •
Stop • •
CONTROL INPUTS
Start • •
Traffic light control • •
Open • •
Close • •
Pedestrian open • •
Open with timer • •
Pedestrian open with timer • •

יציאות 
מהבהבת משואה

Configurable AUX 1 • •
Configurable AUX 2 • •
Configurable AUX 3 • •

סולנאויד נעילת

D113833 00002 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by
depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by
taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT
MODELS and only BFT S.p.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT
S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN
ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT
CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE
BFT COMPANY.
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