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Elektromehānisks operators lietošanai dzīvojamās zonās virs galvas paceļamu garāžas durvju automatizācijai.
Iebūvēts vadības bloks, kas savienots ar otru motoru un vada to ,  uzstādīšanai uz liela izmēra vārtiem vai vārtiem ar integrētām gājēju durvīm.
Mikroprocesora tehnoloģija vada motoru griezes momentu ar maksimālu precizitāti un drošību. 

Droši noslēgts avārijas atbloķēšanas mehānisms, ko var aktivizēt arī no ārpuses ar tērauda trosēm.
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Ātri un viegli regulējami galaslēdži.

Vadības bloks aprīkots ar griezes pašmācības sistēmu, programmēšanas displeju un iebūvētu radio uztvērēju.
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PHEBE
Kods Nosaukums Apraksts

P915135 00102 PHEBE N SQ
Motors paceļamiem garāžas vārtiem, maksimālā platība 7 m² un Vidēji intensīva
lietošana lietošana. Cikla ilgums 17-20 s, IP20 Galaslēdži integrēti motora vadības
blokā

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

HYDRA N - Iebūvēts 

• Control panel for one or two overhead garage door operators
• Pielietojums: vadības panelis vienam vai diviem virs galvas paceļamo garāžas vārtu operatoriem.
• Paneļa barošana: 230 V, viena fāze
• Barošanas padeve operatoriem: ne vairāk kā 24 V DC 168 W katram operatoram
• Main features: removable terminal blocks, programming with display and incorporated dual channel receiver, anti-crushing,

slowdown during opening and closing and electronic self-learning
• Galvenās funkcijas: automātiska atkārtota aizvēršana, ātra aizvēršana, impulsa bloķēšana, bloķēšanas uzturēšana
• Savietojamība: HYDRA, HYDRA R
• Version for application on board motor, not compatible with installation on external panel.

PHEBE N SQ
Vadības bloks HYDRA N
Nominālais spriegums 24 V
Ieejas jauda 40 W
Cikla laiks 17-20 s
Vārtu virsmas
laukums 7 m²

Ierobežojuma slēdža
veids Elektromehānisks

Palēnināšanās Jā
Bloķēšana Mehāniska
Atbrīvošana poga
Reakcija uz triecienu Elektroniskais griezes momenta ierobežotājs
Lietošanas biežums Vidēji intensīva lietošana
Aizsardzības kategorija IP20
Vides apstākļi -15 ÷ 60 °C

IETEICAMIE PIEDERUMI
D113730 00002 - HYDRA N CPEL N733299 - CTBP 

HYDRA N kontroles plate CPEL panelī
Iepakojums ar 1800 mm piedziņas caurulēm un stiprinājuma
pamatnē PHEBE N KOMPLEKTA papildināšanai

D412377 - BCP N733288 - BLP 

Īsā metināšanas pamatne PHEBE sērijas motoriem (L 578 mm)
Garā metināšanas pamatne PHEBE sērijas motoriem (L 1600
mm)
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IETEICAMIE PIEDERUMI
N733120 - CTA N733129 - CTA2 

Divas kvadrātveida piedziņas caurules ar šķērsgriezumu 20x20
mm un garumu 1800 mm PHEBE N sērijas motoriem

Divas kvadrātveida piedziņas caurules ar šķērsgriezumu 20x20
mm un garumu 200 mm PHEBE N sērijas motoriem

N733112 - CBA N733119 - CBAS 

Taisnas teleskopiskās strēles PHEBE sērijas operatoru
uzstādīšanai uz durvīm, kas paceļamas virs galvas

Teleskopiskās "rokas" PHEBE sērijas motoru uzstādīšanai
vārtiem garumā līdz  1000 mm

N733113 - CBASL N733114 - CBAC 

Teleskopiskās "rokas" PHEBE sērijas motoru uzstādīšanai
vārtiem garumā līdz  1500 mm Teleskopiskās "rokas" PHEBE sērijas motoru uzstādīšanai

N733221 - CBAC-G P115005 - SM1 

Izliekts teleskopiskais savienojums PHEBE BT A sērijas
operatoru uzstādīšanai uz paceļamajiem vārtiem Ārējā avārijas atbloķēšanas svira garāžas durvīm (1 motors)

P115001 - SM2 P125005 - BT BAT 

Ārējā avārijas atbloķēšanas svira garāžas durvīm (2 motori)
Rezerves bateriju komplekts LIBRA C MA, Svari C LX, HYDRA N,
ARGO motoriem

P125007 - BT BAT1 

Ārkārtas bateriju komplekts modelim HYDRA N CPEL, tikai ārējai
pultij, nav savietojams ar motoru
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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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