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230 V elektromehānisko operatoru klāsts rūpniecības salokāmiem vārtiem ar līdz pat 2 paneļiem.
Pieejams arī 24V versijā, lai garantētu maksimālu drošību, kustības precizitāti un palēnināšanos.

Vadības bloks ar programmēšanas displeju, automātisko iestatījumu izvēlni, vienkāršotu plānošanu un virtuālo apgriezienu
skaitītāju 24V versijā.

Iebūvēta, regulējama elektromehānisko galaslēdžu sistēma

Noņemama tērauda kabeļa atbrīvošanas sistēma.
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IGEA LB
Kods Nosaukums Apraksts

P935072 00002 IGEA LB BT
Elektromehānisks operators industriālām salokāmām durvīm (maks. Divi paneļi) ar
paneļa garumu 2 m. durvju svars 250 kg un lietošana Vidēji intensīva lietošana.
D-Track

P935077 00001 IGEA LB
Elektromehānisks operators industriālām salokāmām durvīm (maks. Divi paneļi) ar
paneļa garumu 2 m. durvju svars 250 kg un lietošana Vidēji intensīva lietošana.
Elektriskais sajūgs

THALIA P: Kontroles panelis vienam vai diviem 24 V elektromehāniskajiem un hidrauliskajiem operatoriem viru vārtiem ar elektrisko
slēdzenes pārvaldību īpaši kompleksām sistēmām

D113747 00002 - THALIA P - Ieteicams 

• Paneļa barošana: 230 V, viena fāze
• Barošanas padeve operatoriem: ne vairāk kā 24 V DC 240 W katram operatoram
• Galvenās pazīmes: noņemami terminālu bloki ar jauna standarta krāsu kodiem, displejs vienkāršākai programmēšanai ar scenārijiem

un iestrādāts divu kanālu uztvērējs, D-Track sistēma aizsardzībai pret saspiešanu, palēnināšanās atvēršanas un aizvēršanas laikā un
elektroniska pašmācīšanās

• Galvenās pazīmes: automātiska aizvēršana, ātra aizvēršana, daļēja atvēršana, darbība ar automātisku funkciju iespēju, ar tiešo
pieslēgumu darbināma solenoīda slēdzene un elektromagnēts, tieša pieslēguma mala 8K2.

• Pielietojums: displeja panelis 1 vai 2 24 V operatoriem
• Saderība: LIBRA C MA, LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

RIGEL 6 220-230V 50/60HZ: Universālais kontroles panelis ar displeju vienam vai diviem 230 V - 600+600 W operatoriem

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

• Universālais kontroles panelis ar displeju vienam vai diviem 230 V - 600+600 W operatoriem
• Pielietojums: universāls vadības panelis vienam vai diviem operatoriem.
• Paneļa barošana: 230 V, viena fāze
• Strāvas padeve operatoriem: 230 V, viena fāze, 600+600 W
• Galvenās pazīmes: noņemami terminālu bloki, programmēšanas un diagnostikas displejs, iebūvēts četru kanālu uztvērējs,

elektroniska slēdzene, elektronisks griezes momenta ierobežotājs, elektronisks ātruma samazinātājs atvēršanas un aizvēršanas
laikā, atsevišķi gala slēdža ievadi katram motoram, luksoforu pārvaldība, hidraulisku operatoru priekšsildīšana, nedēļas taimeris,
iespēja dzēst konkrētu tālvadības pulti, 4 radio kanālu pielāgošana, aizkavētās izvades ilguma personalizēšana, regulējams šķēršļu
uztveršanas jutīgums.

• Galvenās funkcijas: automātiska atkārtota aizvēršana, atsevišķi motoru darbības laiki, aizslēgts aizvērtā veidā, hidraulisks trieciens,
2/3/4 soļu loģika, daļēja atvēršana, ātra aizvēršana, nodalīta atvēršana un aizvēršana

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

IGEA LB BT IGEA LB
Vadības bloks THALIA P RIGEL 6
Nominālais spriegums 24 V 230 V
Ieejas jauda 40 W 300 W
Maks. durvju/vārtu
svars 250 kg 250 kg

Paneļa garums 2 m 2 m
Ierobežojuma slēdža
veids Elektromehānisks Elektromehānisks

Palēnināšanās Jā Jā
Bloķēšana Mehāniska Mehāniska
Atbrīvošana Papildus piederums ar personalizētu atslēgu Papildus piederums ar personalizētu atslēgu
Reakcija uz triecienu D-Track Elektroniskais sajūgs
Lietošanas biežums Vidēji intensīva lietošana Vidēji intensīva lietošana
Aizsardzības kategorija IP4X IP4X
Vides apstākļi -15 ÷ 60 °C -15 ÷ 60 °C
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IETEICAMIE PIEDERUMI
D113811 00004 - ALENA SW2 P111782 - COMPACTA A20-180 

Kontroles panelis ar DIP pārslēgiem un potenciometriem
vienam vai diviem 230 V/400W+400W, viru vārtu un
industriālo salokāmo durvju operatoriem

Fotoelementu pāris, regulējams horizontāli par 180°. Diapazons
20 m. Barošanas padeve 12–33 V AC/15–35 V DC

D113745 00002 - THALIA N733020 - SEB 

Vadības panelis ar displeju vienam vai diviem 24 V
elektromehāniskajiem veramo vārtu operatoriem

Ārējā atbrīvošanas atslēga BERMA, FORB, IGEA LB un IGEA LB
BT motoriem
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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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