//

Genialny, praktyczny, pełen zalet

oz4
w
o
d
r
a
em
Stand ym pilot
łow
kana

Napęd RotaMatic
do bram skrzydłowych

Hörmann Napęd bram skrzydłowych RotaMatic

Zakres zastosowania
Szerokość bramy
1000 do 2500 mm
Wysokość bramy
maks. 2000 mm
Ciężar bramy
maks. 220 kg na skrzydło
Wypełnienie
maks. 70% (obciążenie wiatrowe)

Ogranicznik „brama
zamknięta”
Skutecznie unieruchamia
bramę skrzydłową w położeniu
zamkniętym
Wjazd nachylony
Pochyłe zawiasy ze stali
nierdzewnej dla spadku
maks. 6°.

Standardowy zakres dostawy obejmuje
nadajnik czterokanałowy. Przy pomocy
nadajnika sterujesz swoją bramą
skrzydłową oraz np. bramą garażową i
oświetleniem zewnętrznym.

Ręczne otwieranie i zamykanie
W razie awarii zasilania bramę można w prosty
sposób odblokować przy pomocy klucza.

Dane techniczne
Podłączenie do sieci
220 – 240 V prąd stały, 50 Hz
Pobór mocy
0,25 KW

Prędkość
Od 16 do 32 sek. w zależności
od szerokości szkrzydła, dla kąta
otwarcia 90°

Sterowanie
Sterowanie mikroprocesorowe z
dwoma siedmiosegmentowymi
wyświetlaczami, napięcie
sterowania 24 V

Silnik
Jednostka wrzecionowa z silnikiem
na napięcie stałe 24 V DC i
przekładnią ślimakową, stopień
ochrony IP 54

Krótkie obciążenie szczytowe
2000 N

Obudowa napędu
Aluminium i tworzywo sztuczne

Automatyczny układ rozłączający
Ograniczenie siły dla obu
kierunków, samo nadzorujące i
samo kontrolujące

Zdalne sterowanie radiowe
Standardowy nadajnik
na 4 przyciski
Częstotliwość 868,3 MHz

Możliwe funkcje
• Równoczesne otwieranie skrzydeł o tej samej szerokości
(ustawione fabrycznie)

Akcesoria firmy Hörmann zwiększą
komfort obsługi napędu
Hörmann posiada duży wybór elementów
oprzyrządowania wysokiej jakości,
w gustownym wzornictwie – według
indywidualnych upodobań.
Oprzyrządowanie
zabezpieczające
Sterowanie sygnalizacją
świetlną zabezpieczenie
krawędzi zamykającej,
fotokomórka, zamek
elektromagnetyczny, …
Poradź się swojego
autoryzowanego sprzedawcy
firmy Hörmann.

• Możliwość otwierania tylko skrzydła przechodniego
• Możliwość ustawienia automatycznego zamykania bramy skrzydłowej
• Sterowanie przystosowane pod zastosowanie świateł sygnalizacyjnych
• Możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń zabezpieczających
(np. zestyku drzwiowego)
• Prosta obsługa rozryglowania awaryjnego
Fachowy personel firmy Hörmann dokona na życzenie
odpowiedniej regulacji sterowania.
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• W bramie ze skrzydłami różnej szerokości: mniejsze skrzydło
jest skrzydłem przechodnim

