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Saatavilla myös 24 V:n versio puristuksiin jäämisen estämiseksi ja liikkeen ja hidastuksen tarkkuuden takaamiseksi.

Ohjausyksikkö, jossa ohjelmointinäyttö, automaattisten asetusten valikko, selkeät ohjelmat ja virtuaalinen enkooderi 24 V:n 
versiossa. 

Yksijohtoinen sähkömekaanisten rajakytkinten kiinteä ja säädettävä järjestelmä.

Lukituksen avaus siirrettävällä teräsvaijerilla.
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IGEA LB
Koodi Nimi Kuvaus

P935072 00002 IGEA LB BT
Teollisuudelle tarkoitettujen taitto-ovien (enintään kaksi paneelia) sähkömekaaninen
toimilaite; paneelin pituus 2 m, oven paino 250 kg ja suunniteltu käyttöaste Melko
intensiivinen. D-Track

P935077 00001 IGEA LB
Teollisuudelle tarkoitettujen taitto-ovien (enintään kaksi paneelia) sähkömekaaninen
toimilaite; paneelin pituus 2 m, oven paino 250 kg ja suunniteltu käyttöaste Melko
intensiivinen. Sähköinen kytkin

THALIA P: Ohjaustaulu 1:lle tai 2:lle 24 V:n sähkömekaaniselle tai öljytoimiselle toimilaitteelle kääntöporttien ja sähkölukituksen
hallintaan ja monimutkaisiin laitteistoihin

D113747 00002 - THALIA P - Suositeltava 

• Taulun virtalähde: 230 V, yksivaiheinen
• Operators power supply: 24Vdc 240W max each operator
• Main features: removable terminal blocks with new standard colour-coding, simplified scenario-based programming with display

and incorporated dual channel receiver, D-Track anti-crushing system , slowdown during opening and closing and electronic
self-learning

• Main features: automatic closing, rapid closing, partial opening, operation with deadman feature, direct connection powered solenoid
lock and electromagnet, direct connection edge 8K2.

• Application: display panel for 1 or 2 24V operators
• Yhteensopivuus: LIBRA C MA, LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

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

IGEA LB BT IGEA LB
Ohjausyksikkö THALIA P RIGEL 6
Nimellisjännite 24 V 230 V
Ottoteho 40 W 300 W
Oven/portin
maks.paino 250 kg 250 kg

Paneelin pituus 2 m 2 m
Rajakytkimen tyyppi Sähkömekaaninen Sähkömekaaninen
Hidastus Kyllä Kyllä
Lukitus Mekaaninen Mekaaninen
Avaus Ulkoinen lisävaruste yksilöllisellä avaimella Ulkoinen lisävaruste yksilöllisellä avaimella
Reagointi iskuun D-Track Elektroninen kytkin
Käyttötaajuus Melko intensiivinen Melko intensiivinen
Suojausluokka IP4X IP4X
Ympäristöolosuhteet -15 ÷ 60 °C -15 ÷ 60 °C
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SUOSITELTAVAT LISÄVARUSTEET
D113811 00004 - ALENA SW2 P111782 - COMPACTA A20-180 

Ohjaustaulu, dipkytkin ja potentiometrit yhdelle tai kahdelle
toimilaitteelle (230 V / 400W+400W,) kääntöportteja ja
teollisuudelle tarkoitettuja taitto-ovia varten

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

D113745 00002 - THALIA N733020 - SEB 

Näytöllinen ohjaustaulu kääntöportin yhdelle tai kahdelle
sähkömekaaniselle 24 V:n toimilaitteelle

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