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Hydraulinen toimilaite erittäin intensiiviseen käyttöön teollisuuden taitto-oviin, enintään kaksi paneelia per ovi. 
Laite on valmistettu kestämään kaikkein kovimpia käyttöolosuhteita; siinä yhdistyvät ja toimimaan hydraulisille toimilaitteille tyypillinen voima ja
luotettavuus.

Hydraulitoiminen hidastus takaa hiljaiset ja sujuvat liikkeet myös suurikokoisten ovien ollessa asennettuina. Säätöruuvin
avulla voidaan lisäksi mukauttaa hidastusta joka vaatimukseen sopivaksi.

Ohitusventtiilien ansiosta avautumis- ja sulkeutumisliikkeen vaatima vääntövoima voidaan säätää tarkasti erikseen toisistaan
riippumatta.

Kokonaan alumiininen rakenne kestävyyden takaavalla anodisointikäsittelyllä.
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Koodi Nimi Kuvaus

P935017 00001 FORB
Teollisuudelle tarkoitettujen taitto-ovien (enintään kaksi paneelia) hydraulinen toimilaite;
maksimipinta-ala 6 m² ja suunniteltu käyttöaste erittäin intensiivinen. Hydraulic
protection against crushing

P935019 00001 FORB R
Teollisuudelle tarkoitettujen taitto-ovien (enintään kaksi paneelia) hydraulinen toimilaite;
maksimipinta-ala 2.4 m² ja suunniteltu käyttöaste erittäin intensiivinen. Hydraulinen
hidastus

P935038 00001 FORB ERSA
Teollisuudelle tarkoitettujen taitto-ovien (enintään kaksi paneelia) hydraulinen toimilaite;
maksimipinta-ala 2.4 m² ja suunniteltu käyttöaste erittäin intensiivinen. With slowdown
of movements and automatic release. Hydraulinen hidastus

RIGEL 6 220-230V 50/60HZ: Näytöllinen yleiskäyttöinen ohjaustaulu yhdelle tai kahdelle toimilaitteelle (230 V - 600+600 W)

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

• Näytöllinen yleiskäyttöinen ohjaustaulu yhdelle tai kahdelle toimilaitteelle (230 V - 600+600 W)
• Application: universal control panel for one or two operators
• Taulun virtalähde: 230 V, yksivaiheinen
• Operators power supply: 230V single-phase 600+600W
• Tärkeimmät ominaisuudet: irrotettava kytkentäkotelo, ohjelmointi ja vianmääritys näytöltä, integroitu nelikanavainen vastaanotin,

sähkölukon liitäntä pikakiinnityksellä tai magneetilla, elektroninen momentinrajoitin, avauksen ja suljennan elektroninen hidastus,
erilliset rajakytkintulot jokaiselle moottorille, mahdollisuus liikennevalo-ohjaukseen ja hydraulisten koneistojen esilämmitykseen,
viikkoajastin, mahdollisuus tietyn radio-ohjauksen peruuttamiseen, neljän radiokanavan ohjelmointi, ajastetun lähdön keston
ohjelmointi, säädettävä esteen tunnistusherkkyys.

• Main functions: automatic re-closing, separate motor working times, stays locked when closed, water hammer, 2/3/4 step logic,
partial opening, fast closing, separate opening and closing

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

FORB FORB R FORB ERSA
Ohjausyksikkö RIGEL 6 RIGEL 6 RIGEL 6
Nimellisjännite 230 V 230 V 230 V
Ottoteho 250 W 250 W 250 W
Maks. pinta-ala 6 m² 2,40 m² 2,40 m²
Oven pinta-ala 6 m² 2,40 m² 2,40 m²
Avautumis- tai
sulkeutumisliikkeen
kestoaika

25 Language Language

Hidastus ei Kyllä Kyllä
Lukitus Hydraulinen Hydraulinen Ei ole
Avaus Vipu tai teräsvaijeri Vipu tai teräsvaijeri Vipu tai teräsvaijeri

Reagointi iskuun
Puristuksiin jääminen on estetty 2

ohitusventtiilillä
Puristuksiin jääminen on estetty 2

ohitusventtiilillä
Puristuksiin jääminen on estetty 2

ohitusventtiilillä

Käyttötaajuus erittäin intensiivinen erittäin intensiivinen erittäin intensiivinen
Suojausluokka IP57 IP57 IP20
Ympäristöolosuhteet -15 ÷ 60 °C -15 ÷ 60 °C -15 ÷ 60 °C
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SUOSITELTAVAT LISÄVARUSTEET
P111782 - COMPACTA A20-180 N733020 - SEB 

Valokennopari, jota voi säätää 180° vaakasuunnassa. 20 metrin
alue. 12-33 VAC/15-35 VDC virransyöttö.

Avainkäyttöinen lukituksen avausmekanismi BERMA-, FORB-,
IGEA LB- ja IGEA LB BT -malleille.

P111407 - FALCON 

Läsnäoloanturi teollisiin asennuksiin, maks. 7 m.
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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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