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מפעילים אלקטרו-מכאניים לשימוש אינטנסיבי ואינטנסיבי ביותר; מיועדים לאוטומציה של דלתות חניה מחולקת
במחיצות. 

מיועדים להתקנה בכל הקשר, הודות למיבחר גדול של מסילות עם שרשרת הזמינות באורכים שונים.

השלט רוחק ומתג מגביל קצה עם מקודד בעל כושר עצירה מכאני, משולבים בהתאמה במפעיל ובמסילה.

לוח פיקוד מובנה בעל כושר למידה אוטומטי של כוחות הפתיחה והסגירה.

מסילה מפלדה מאולגנת בעלת התנגדות גבוהה, עם חריצים עבור הקלה של מעבר הכבלים.
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מקודד ומערכת ניהול ייחודית עבור הכוח של TRACK-D. מיועדים להתקנות מאובטחות בכל מצב.
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BOTTICELLI / EOS120
קוד שם תיאור

P915201 00005 BOTTICELLI 800
24 V operator for sectional garage doors with tractive force 80 kg and
intensive use. Max door surface area 13 m². Opening speed 5 m/min. D-Track

VENERE D: מוסך לדלתות וולט 24 אחד מפעיל עבור בקרה לוח

VENERE D -  מובנה

• לוח בקרה עבור מפעיל אחד 24 וולט לדלתות מוסך
• יישום: יחידת בקרה עבור מפעיל x 1 24 וולט לדלת מוסך
• זינת לוח: 230 וולט חד פזי
• זינת מפעיל: 24 וולט 100 ואט
• Main features: programming with display, built-in dual channel receiver, D-Track anti-crushing system, soft opening and closing
• פונקציות עיקריות: סגירה חוזרת אוטומטית, בקרת מומנט אוטומטית

BOTTICELLI 800
יחידת בקרה VENERE D
מתח נקוב 24 V
הספק כניסה 236 W
משקל דלת/שער
מרבי 80 kg

שטח דלת 13 m²
סוג מפסק גבול מקודד + מעצור מכני לפתיחה
מהירות שער 5 m/min
האטה כן
נעילה מכנית
שחרור מיתר או כבל פלדה
תגובה להתנגשות D-Track
תדירות שימוש מאומצת
דרגת הגנה IPX0
תנאי סביבה -15 ÷ 60 °C

אביזרים מומלצים
P115020 00001 - BIN CATENA 2900 SINT P115020 00002 - BIN CATENA 3500 SINT 

מסילת שרשרת עבור BOTTICELLI, אורך mm 2900, מהלך
mm 2400 יעיל

מסילת שרשרת עבור BOTTICELLI, אורך mm 3500, מהלך
mm 3000 יעיל

P115009 00005 - BIN CHAIN 2X1450 P115021 00002 - BIN CATENA 2X1750 SINT 

מסילת שרשרת מחולקת לשני חלקים עבור
BOTTICELLI, מ"מ 2400 יעיל מהלך ,מ"מ 2900 אורך
מסילת שרשרת מחולקת לשני חלקים עבור
BOTTICELLI, 2900 אורך mm , 2400 יעיל מהלך mm

מסילת שרשרת מחולקת לשני חלקים עבור
BOTTICELLI, 3500 אורך mm , 3000 יעיל מהלך mm

P115022 00001 - BIN CINGHIA 2900 PIG FE P115022 00002 - BIN CINGHIA 3500 PIG FE 

מסילת חגורה עבור BOTTICELLI, אורך mm 2900, מהלך
mm 2400 יעיל

מסילת חגורה עבור BOTTICELLI, אורך mm 3500, מהלך
mm 3000 יעיל
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אביזרים מומלצים
P115023 00001 - BIN BELT 2X1450 Pig FE50 P115023 00002 - BIN CINGHIA 2X1750 Pig FE 

מסילת שרשרת מחולקת לשני חלקים עבור
BOTTICELLI, 2900 אורך mm , 2400 יעיל מהלך mm Belt
rail divided into two halves for Botticelli BT A 650-850
compatible with Botticelli 600-800, length # {td-7563-80-3},
travel 2400 mm

מסילת חגורה מחולקת לשני חלקים עבור
BOTTICELLI, 3500 אורך mm, 3000 יעיל מהלך mm

P115010 00001 - BIN120 CATENA 2900 P115010 00002 - BIN120 CATENA 3500 

מסילת שרשרת עבור EOS 120, אורך mm 2900, מהלך
mm 2400 יעיל

מסילת שרשרת עבור EOS 120, אורך mm 3500, מהלך
mm 3000 יעיל

P115010 00003 - BIN120 CATENA  2X 1450 P115010 00004 - BIN120 CATENA  2X 1750 

מסילת שרשרת מחולקת לשני חלקים עבור
BOTTICELLI, 2900 אורך mm , 2400 יעיל מהלך mm

מסילת שרשרת מחולקת לשני חלקים עבור
BOTTICELLI, 3500 אורך mm , 3000 יעיל מהלך mm

N733391 - PBE N999060 - APT 

ערכה שלמש להארכת המהלך של מסילות השרשרת
BOTTICELLI או EOS 120 1 בעוד m.

מכלול להרכבת EOS ,BOTTICELLI 120 למעל 30 ס"מ
מהתקרה

N999370 - TA BIN P115005 - SM1 

,BOTTICELLI או EOS120 פקק ריסון רעידות עבור
(אריזת 4 פקקים) שחרור ידני חיצוני לדלת מוסך עילית (1 מפעיל)

N733069 - SET/S P115003 - ST 

שחרור חיצוני לדלתות מבודדות גזרתיות
.mm 50 ודלתות עיליות בעובי עד שחרור בריח אוטומטי לדלת גזרתית

P115029 - BRTS 

זרוע הזזה משולשת לדלתות עיליות עבור
BOTTICELLI ,850-1250 A BT SMART BOTTICELLI מפעילים
B CRC 480, EOS 120, BOTTICELLI 800 U ו-EOS 120 U.
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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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