Automatyka do bram
przesuwnych do 500 kg i 1000 kg

Dynamos
Kompletne rozwi¹zania: si³owniki Dynamos dostêpne s¹
tylko w zestawach zawieraj¹cych si³ownik z wbudowan¹
central¹ steruj¹c¹ i radioodbiornikiem, pilota 4-kana³owego Stylo 4K
oraz komplet fotokomórek Viky 30.
Niezawodnoœæ i bezpieczeñstwo: wyprodukowane
z wytrzyma³ego materia³u du¿e ³o¿yska kulkowe
s¹ osadzone w aluminiowym odlewie korpusu.
Wewnêtrzna przek³adnia posiada zêby u³o¿one spiralnie.
Ta specjalna konstrukcja umo¿liwia maksymalne przyleganie
zêbów œlimaka do œlimacznicy. Zêby stykaj¹ siê pewniej na ca³ej
d³ugoœci, podczas gdy w tradycyjnych konstrukcjach wystêpuj¹
luzy miêdzy poszczególnymi elementami.
Cichy ruch, maksymalna wydajnoœæ, wiêksza odpornoœæ
materia³u i mniejsze zu¿ycie - 4 kg aluminiowy odlew,
elementy z tworzywa ABS z pow³ok¹ chroni¹c¹ przed
promieniowaniem UV sprawiaj¹, ¿e Dynamos jest solidnym
si³ownikiem, mog¹cym pracowaæ w ka¿dych warunkach.

Dynamos

Solidna dŸwignia z odlewu aluminiowego z indywidualnym
kluczem pozwala wysprzêgliæ automatykê i rêcznie otwieraæ
bramê w przypadku braku zasilania.

Cichy mechanizm

Odblokowanie awaryjne

4,5 kg aluminium

Centrala steruj¹ca zasilana
napiêciem 230V

Centrala steruj¹ca Star 1230 LT

Dynamos 500

Dane techniczne
Zasilanie

(Vpp)

230

230

Zasilanie silnika

(Vpp)

230

230

Moc silnika

(W)

200

400

Temperatura pracy

(°C)

-20 ÷ +55

-20 ÷ +55

Zabezpieczenie termiczne

(°C)

140

140

(m/min)

10

10

(%)

30

30

Prêdkoœæ bramy
Intensywnoœæ pracy
Wymiary

6

Dynamos 1000

(mm)

325x185x274

325x185x274

Ciê¿ar si³ownika

(kg)

10

12

Maks. ciê¿ar bramy

(kg)

500

1000

230V

Funkcjonalna centrala steruj¹ca umo¿liwiaj¹ca
pracê w trzech trybach, w zale¿noœci od potrzeb
Klienta. Mo¿liwoœæ pracy „krok po kroku”, funkcja
automatycznego zamykania bramy, ³agodny start
oraz spowolnienie podczas ruchu bramy.
Wbudowany radioodbiornik kompatybilny
z pilotami Stylo 4K.

Zestawy Dynamos
Zestaw Dynamos 500 kg

Zestaw Dynamos 1000 kg

Zestaw automatyki do bram przesuwnych do 500 kg:
1. si³ownik Dynamos 230V/500 kg
z wbudowan¹ central¹ Star 1230 LT z radioodbiornikem
2. pilot 4-kana³owy Stylo 4K
3. para fotokomórek Viky 30

Zestaw automatyki do bram przesuwnych do 1000 kg:
1. si³ownik Dynamos 230V/1000 kg
z wbudowan¹ central¹ Star 1230 LT z radioodbiornikem
2. pilot 4-kana³owy Stylo 4K
3. para fotokomórek Viky 30

Zestaw Dynamos 500

Zestaw Dynamos 1000

1 250,00 netto | 1 537,50 brutto

1 400,00 netto | 1 722,00 brutto
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1
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Przyk³adowa instalacja - Dynamos

Przyk³adowa instalacja:
1 si³ownik Dynamos
1 para fotokomórek Viky
1 lampa sygnalizacyjna z przerywaczem
Idea CL 230
1 pilot Stylo 4K
[3 x 1,5 mm2] zasilanie 230 V
[4 x 0,5 mm2] linia foto RX
[2 x 0,5 mm2] linia foto TX
[Rg58] antena
[2 x 0,75 mm2] lampa

Akcesoria

ROA6

ROA8

Idea CL 230

Viky 30

Stylo 4K

Listwa zêbata nylonowa
M4 z rdzeniem stalowym,
w odcinkach metrowych

Listwa zêbata metalowa
M4 ocynkowana,
w odcinkach metrowych

Lampa sygnalizacyjna
230V z przerywaczem

Para fotokomórek
(nadajnik + odbiornik)

Pilot 4-kana³owy z kodem
dynamicznie zmiennym

50,00 netto | 61,50 brutto

50,00 netto | 61,50 brutto

90,00 netto | 110,70 brutto

180,00 netto | 221,40 brutto

65,00 netto | 79,95 brutto
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