HIDE SW
KANATLI BAHÇE KAPILARI IÇIN ELEKTROMEKANIK
OTOMASYONLAR

Azami 150 kg ağırlığındaki bahçe kapıları için 24V mesken tipi operatör; kanatlı bahçe kapıları direkleri
içerisine tamamen entegre edilebilir.
Manevra performansları için temel unsur olmasına rağmen, tamamen gizli kalarak bahçe kapılarının
"muntazam" görünmesini sağlar.
Hide yelpazesi, bahçe kapılarının tam kurulumunun gerçekleştirilmesi için gerekli komple bir aksesuar
donanımını içerir; üst ve alt menteşeler gibi.

DIMENSION (MM)

Technical features
HIDE SW
Kumanda santrali

CB HIDE

Kart beslemesi
Motor voltage

24 V

Kullanılan elektrik gücü

40 W

Max. width of door/gate wing

2m

Max. weight of door/gate wing

150 kg

Maksimum açı
Manevra süresi
Limit sivici tipi
Yavaşlatma

110 °
12 s
Mutlak kodlayıcı
Evet

Kilitleme

Elektromekanik

Kilit açma

Çelik kablo

Darbeye karşı tepki
Kullanım sıklığı
Koruma derecesi
Çevre koşulları (maks.)

D-Track
yoğun
IP45
-20 ÷ 60 °C
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Ağırlığı 150 kg'a ve uzunluğu 2 m'ye kadar olan kanatlı bahçe kapıları için 24 V gizli, ters çevrilemez
tipte elektromekanik operatör. Mutlak kodlayıcı limit sivici.

HIDE SW

LIBRA CB HIDE: HIDE SW serisi 1 veya 2 operatör için ekranlı kumanda panosu.
LIBRA CB HIDE - Önerilir
•
•
•
•
•
•

HIDE SW serisi 1 veya 2 operatör için ekranlı kumanda panosu
Uygulama: bir veya iki HIDE SW operatör için evrensel kumanda panosu
Kart beslemesi: 230V tek fazlı
Operatör beslemesi: her bir operatör için 24Vdc maksimum 200W
Temel fonksiyonlar: otomatik geri kapanma, çabuk kapanma, kısmi açılma, insanlı çalışma, puls engelleme, ayrı aç -kapa
Temel özellikler: çıkarılabilir terminal kutuları, gösterge ile programlama ve iki kanallı tümleşik alıcı, ezilme önleme, açılma ve
kapanmada yavaşlatma ve elektronik kendiliğinden öğrenme sistemleri, D-TRACK tork kontrol sistemi

N999526 - HIDE HINGE SUP

N999524 - HIDE HINGE INF

HIDE SW serisi operatörün kurulumu için mafsallı üst menteşe.

HIDE SW serisi operatörün kurulumu için sabit alt menteşe.

N574039 - BOX

P125005 - BT BAT

Çelik kablolu kilit açma mekanizması için çelikten yapılma
emniyet kasası ve elektrikli kumanda.

LIBRA C MA, LIBRA C LX, HYDRA N, ARGO için acil durum
bataryaları kiti.
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