HIDE SW
AUTOMATISMOS ELETROMECÂNICOS PARA
PORTÕES DE BATENTE

Operador residencial a 24V para portões até 150 kg de peso, capaz de se integrar completamente no
interior dos montantes dos portões de batente.
Ao desaparecer completamente, permite manter "limpa" a estética dos portões, mas permanecendo
elemento fundamental nos desempenhos de manobra.
A gama Hide inclui um completo fornecimento de acessórios necessários para efectuar a instalação
completa do portão, como as dobradiças superiores e inferiores.

DIMENSION (MM)

Technical features
HIDE SW
Central de comando

CB HIDE

Ficha de alimentação
Motor voltage

24 V

Potência absorvida

40 W

Max. width of door/gate wing

2m

Max. weight of door/gate wing

150 kg

Ângulo máximo

110 °

Tempo de manobra

12 s

Tipo de fim de curso

Encoder absoluto

Abrandamento
Bloqueio
Desbloqueio

SIM
Electromecânico
Cabo de aço

Reacção ao choque

D-Track

Frequência de utilização

intensivo

Grau de protecção
Condições ambientais

IP45
-20 ÷ 60 °C
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Automatismo irreversível electromecânico retráctil 24 V para portões de batente até 150 kg de peso
e 2 m de comprimento. Fim de curso de Encoder absoluto.

HIDE SW

LIBRA CB HIDE: Quadro de comando com visor para 1 ou 2 automatismos série HIDE SW.
D113742 00002 - LIBRA CB HIDE - Aconselhado
•
•
•
•
•

Quadro de comando com visor para 1 ou 2 automatismos série HIDE SW
Aplicação: quadro de comando para um ou dois operadores HIDE SW
Ficha de alimentação: 230 V monofásico
Alimentação operadores: 24 V DC 200 W máximo por operador
Funções principais: fecho automático, fecho rápido, abertura parcial, funcionamento com humano presente, bloqueio de impulsos,
abertura e fecho separados
• Características principais: régua de terminais extraível, programação com visor e receptor bi-canal integrado, anti-esmagamento,
desaceleração na abertura e fecho, e programação automática dos componentes electrónicos, sistema D-TRACK de controlo do par

N999526 - HIDE HINGE SUP

N999524 - HIDE HINGE INF

Dobradiça superior articulada para instalação do operador série
HIDE SW.

Dobradiça inferior fixa para instalação do operador série HIDE
SW.

N574039 - BOX

P125005 - BT BAT

Cofre-forte de parede para desbloqueio de cabo em aço e
comando eléctrico.

Kit de baterias de emergência para LIBRA C MA, LIBRA C LX,
HYDRA N, ARGO.
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