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Ārkārtīgi kompakti un izturīgi hidrauliskie operatori, kas piemēroti lietošanai dzīvojamo un mazu dzīvokļu ēku zonā.
Var automatizēt veramos vārtus līdz 2,5 metru platumā un svarā līdz 200 kg.
Garantē maksimālu spēka vadības precizitāti

Uzticamība un hidrauliskais spēks ārkārtīgi mazā, kompaktā korpusā.

ORO versijā vārsts ir jāatver un tas ļauj vārtus atvērt manuāli arī ja nav elektrības pieslēguma. ORO E versijā tas ir darāms
uzreiz bez atboķēšanas.
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Kods Nosaukums Apraksts

P935059 00001 ORO
Nepārstatāms hidrauliskais operators vārtu pusēm ar eņģēm līdz pat 1.8 m un 180 kg
svarā, režīms Vidēji intensīva lietošana. Manevra laiks 20 s.  Kompakts izmērs

P935058 00001 ORO E
Reversīvs hidrauliskais operators vārtu pusēm ar eņģēm līdz 2.5 m un svaru 200 kg,
lietošanu Vidēji intensīva lietošana. Manevra laiks 27 s.  Kompakts izmērs

R935222 00002 ORO KIT 
Komplekts divpusēji veramām vārtu pusēm ar svaru līdz 1.8 m un 180 kg ar
nepārstatāmiem hidrauliskajiem operatoriem Vidēji intensīva lietošana lietošanai. Cikla
laiks 20 s. Kompakts izmērs

R935210 00011 ORO KIT FRA 
Komplekts divpusēji veramām vārtu pusēm ar svaru līdz 1.8 m un 180 kg ar
nepārstatāmiem hidrauliskajiem operatoriem Vidēji intensīva lietošana lietošanai. Cikla
laiks 20 s. Kompakts izmērs

RIGEL 6 220-230V 50/60HZ: Universālais kontroles panelis ar displeju vienam vai diviem 230 V - 600+600 W operatoriem

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

• Universālais kontroles panelis ar displeju vienam vai diviem 230 V - 600+600 W operatoriem
• Pielietojums: universāls vadības panelis vienam vai diviem operatoriem.
• Paneļa barošana: 230 V, viena fāze
• Strāvas padeve operatoriem: 230 V, viena fāze, 600+600 W
• Galvenās pazīmes: noņemami terminālu bloki, programmēšanas un diagnostikas displejs, iebūvēts četru kanālu uztvērējs,

elektroniska slēdzene, elektronisks griezes momenta ierobežotājs, elektronisks ātruma samazinātājs atvēršanas un aizvēršanas
laikā, atsevišķi gala slēdža ievadi katram motoram, luksoforu pārvaldība, hidraulisku operatoru priekšsildīšana, nedēļas taimeris,
iespēja dzēst konkrētu tālvadības pulti, 4 radio kanālu pielāgošana, aizkavētās izvades ilguma personalizēšana, regulējams šķēršļu
uztveršanas jutīgums.

• Galvenās funkcijas: automātiska atkārtota aizvēršana, atsevišķi motoru darbības laiki, aizslēgts aizvērtā veidā, hidraulisks trieciens,
2/3/4 soļu loģika, daļēja atvēršana, ātra aizvēršana, nodalīta atvēršana un aizvēršana

• Savietojamība: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 -  RIGEL N

ORO ORO E
Vadības bloks RIGEL 6 RIGEL 6
Paneļa barošana 230 V 230 V
Motora spriegums 230 V 230 V
Ieejas jauda 240 W 240 W
Maks. durvju/vārtu
spārna platums 1,80 m 2,50 m

Maks. durvju/vārtu
spārna svars 180 kg 200 kg

Izmantojamais ceļa
garums 250 mm 250 mm

Maksimālais leņķis 112 ° 112 °
Cikla laiks 20 s 27 s
Ierobežojuma slēdža
veids darbības laiks darbības laiks

Palēnināšanās nr. nr.
Bloķēšana Hidrauliskā aizvēršana Solenoīda slēdzenes
Atbrīvošana Trīsstūra atslēga Bez fiksācijas
Reakcija uz triecienu Hidrauliskais sajūgs Hidrauliskais sajūgs
Lietošanas biežums Vidēji intensīva lietošana Vidēji intensīva lietošana
Aizsardzības kategorija IP55 IP55
Vides apstākļi -10 ÷ 60 °C -10 ÷ 60 °C
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IETEICAMIE PIEDERUMI
D114092 00002 - ALCOR AC A N733424 - ARB ORO 

Vadības bloks ar iebūvētu uztvērēju - bez displeja - Standarta
terminālu bloks Regulējami priekšējie un aizmugurējie kronšteini ORO motoriem

N733424 00001 - ARB ORO - LUX N735002 - SFR B 

Regulējams kronšteins ar montējamu priekšpusi, paredzēts ORO
un LUX

Regulējams, īss sienas kronšteins lineāriem veramo vārtu
motoriem (izņemot P4.5-P7)

N735003 - SFR-L B N735002 00001 - SFR B - COMPLETE 

Regulējams, garš sienas kronšteins lineāriem veramo vārtu
motoriem (izņemot P4.5-P7)

Regulējams, īss sienas kronšteins lineāriem veramo vārtu
motoriem (izņemot P4.5-P7) ar plakano kronšteinu

N735003 00001 - SFR-L B - COMPLETE D730178 - PLE 

Regulējams, garš sienas kronšteins lineāriem veramo vārtu
motoriem (izņemot P4.5-P7) ar plakano kronšteinu Metināšanas stiprinājumi LUX un PHOBOS motoriem

N999131 - NAT D111013 - ME 

Adapteris 230V hidrauliskajiem motoriem, spirāles kabeļa
aizsardzības apvalkā

Vadības pults 12 Vac solenoīda slēdzenei 230 V automatizācijas
sistēmām

D610180 - CLS P111782 - COMPACTA A20-180 

Trīsstūrveida atbrīvošanas atslēga l = 52 mm
Fotoelementu pāris, regulējams horizontāli par 180°. Diapazons
20 m. Barošanas padeve 12–33 V AC/15–35 V DC

D114094 00002 - RADIUS LED AC A R0 D114093 00002 - RADIUS LED AC A R1 

Mirgojoša gaisma bez iestrādātas antenas motoriem ar
barošanas padevi 230 V.

Mirgojoša gaisma ar iestrādātu antenu motoriem ar barošanas
padevi 230 V.
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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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