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Sähkömekaaninen toimilaite asuinrakennusten käyttöön autotallin kippioven automatisointiin.
Integroitu ohjausyksikkö mahdollistaa toisen toimilaitteen hallinnan asennuskohteissa, joissa on suurikokoiset ovet tai järjestelmään liitettävä
jalankulkuovi.
Mikroprosessoriin perustuvan tekniikan avulla voidaan lisäksi hallita moottorin vääntövoimaa maksimaalisella tarkkuudella ja täysin turvallisesti.

Avausnuppi, joka on suojattu turvaluukulla, on aktivoitavissa myös ulkoapäin teräsvaijeria käyttäen.
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Moottorin vieressä sijaitsevat nopeat ja helposti säädettävät rajakytkimet.

Varusteena on integroitu ohjausyksikkö, jossa vääntövoiman automaattinen oppimistoiminto, näyttö ohjelmointia varten sekä
radiovastaanotin.
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PHEBE
Koodi Nimi Kuvaus

P915135 00102 PHEBE N SQ
Toimilaite autotallien kippioville, joiden pinta-ala on enintään 7 m² ja suunniteltu
käyttöaste Melko intensiivinen. Toiminnon kestoaika 17-20 s, IP20 Moottoriin asennettu
rajakytkin

HYDRA N: Control panel for one or two overhead garage door operators

HYDRA N - Sisäänrakennettu 

• Control panel for one or two overhead garage door operators
• Application: control panel for one or two overhead garage door operators
• Taulun virtalähde: 230 V, yksivaiheinen
• Operators power supply: 24Vdc 168W max each operator
• Main features: removable terminal blocks, programming with display and incorporated dual channel receiver, anti-crushing,

slowdown during opening and closing and electronic self-learning
• Main functions: automatic re-closing, fast closing, pulse blocking, blocking hold
• Compatibility: HYDRA, HYDRA R
• Version for application on board motor, not compatible with installation on external panel.

PHEBE N SQ
Ohjausyksikkö HYDRA N
Nimellisjännite 24 V
Ottoteho 40 W
Toiminnon aika 17-20 s
Oven pinta-ala 7 m²
Rajakytkimen tyyppi Sähkömekaaninen
Hidastus Kyllä
Lukitus Mekaaninen
Avaus nuppi
Reagointi iskuun Elektroninen momentinrajoitin
Käyttötaajuus Melko intensiivinen
Suojausluokka IP20
Ympäristöolosuhteet -15 ÷ 60 °C

SUOSITELTAVAT LISÄVARUSTEET
D113730 00002 - HYDRA N CPEL N733299 - CTBP 

HYDRA N -ohjauskortti CPEL-paneelissa
Siirtoputkien, 1800 mm, ja kiinnityslaattojen varustesarja PHEBE
N KIT -varustesarjan täydentämiseen. Tarvitaan asennuksen
viimeistelyyn.

D412377 - BCP N733288 - BLP 

Hitsattava lyhyt alusta PHEBE-sarjan toimilaitteille (pit. 578
mm)

Kiinnitettävä pitkä alusta PHEBE-sarjan toimilaitteille (pit. 1600
mm)

N733120 - CTA N733129 - CTA2 

2 siirtoputkea, nelikulmainen läpileikkaus 20x20 mm, pituus
1800 mm, PHEBE N -sarjan toimilaitteille

2 siirtoputkea, nelikulmainen läpileikkaus 20x20 mm, pituus
200 mm, PHEBE N -sarjan toimilaitteille
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SUOSITELTAVAT LISÄVARUSTEET
N733112 - CBA N733119 - CBAS 

Pidennettävät suorat varret PHEBE-sarjan toimilaitteiden
asentamiseksi kääntöoviin.

Pidennettävät suorat varret PHEBE-sarjan toimilaitteiden
asentamiseksi kääntöoviin. Pituus 1000 mm.

N733113 - CBASL N733114 - CBAC 

Pidennettävät suorat varret PHEBE-sarjan toimilaitteiden
asentamiseksi kääntöoviin. Pituus 1500 mm.

Pidennettävät käyrät varret PHEBE-sarjan toimilaitteiden
asentamiseksi kääntöoviin.

N733221 - CBAC-G P115005 - SM1 

Curved telescopic arms for installation of PHEBE BT A series
operators on up-and-over doors

Manuaalinen ulkoinen lukituksen avausmekanismi autotallin
kääntöoveen (1 toimilaite)

P115001 - SM2 P125005 - BT BAT 

Manuaalinen ulkoinen lukituksen avausmekanismi autotallin
kääntöoveen (2 toimilaitetta)

Vara-akkusarja LIBRA C MA-, LIBRA C LX-, HYDRA N- ja
ARGO-malleille

P125007 - BT BAT1 

VaraparistosarjaHYDRA N CPEL -mallille, vain ulkoiselle kortille;
ei yhteensopiva moottorin sisäisen kortin kanssa
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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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