EASY WAY 201
ELEKTRICKÝ POHON PRO DVOUKŘÍDLÉ BRÁNY
Dvoukřídlé brány dodáváme
v sadě shajtómű
elektrickým pohonem POLARGOS.
Kétszárnyútéž
kapunyitó

Díky tomu máte jistotu, že pohon má příslušné parametry přizpůsobené branám POLARGOS.
Při koupi takové sady získáte:
• bránu s předvrtanými otvory
• montážní příslušenství
•	elektrický pohon se systémem RTS, čili moderní řešení, díky kterému můžete jedním
dálkovým ovladačem otevřít bránu, rolety nebo garážová vrata
• díky jednoduchému umístění pohonu není nutné použití “speciálního” klíče

SOUČÁSTI BALENÍ
1
2
3
4

šroubový pohon, 2 ks
řídicí jednotka, 1 ks
kryt ovládání, 1 ks
dálkový ovladač, 2 ks

5 úchyty sloupků, 2 ks
6 úchyty brány, 2 ks
7 distančí podložka úchytu, 2 ks
8	sada montážních šroubů
9	Doporučujeme objednat:
Doraz křídel dvojkřídlové brány
2 ks
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VÝHODY
ELEKTRICKÉHO
POHONU

PARAMETRY
doba otevření
hmotnost křídla brány
maximální délka křídla
napájení
maximální úhel otevření
otevření při výpadku dodávky
el. energie		

• snadná montáž
• rychlé a tiché otevírání
• automatické nastavení
• delno odpiranje za prehod oseb
• postupné zastavení brány

přibližně 16 s*
do 200 kg
2,0 m
230 V
95 stopinj
ano – západka

vestavěná vnitřní anténa
ano
pohon
24 V
maximální počet denních cyklů
20
maximální počet dálkových ovladačů
k připojení
16 db
automatická detekce překážky
EN 12 453
norma
EN 60335-2-103

* doba otevření se může lišit, v závislosti na vlastnostech brány

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA OBJEDNÁVKU

K.P. – „kód Polargos“

Nástěnný RTS
vysílač
(ovladač)

Radiový RTS
přijímač

Záložní baterie
9,4 V

Klíčový
spinač

K.P. – S1513

K.P. – S1587

K.P. – S1512

K.P. – S1588

Výstražný
maják

K.P. – S1508

Bezpečnostní
fotobuňky

K.P. – S1509

Dvoukanálový dálkový
ovladač

K.P. – S1507

Čtyřkanálový dálkový
ovladač

K.P. – S1589

Externí
anténa

Doporučujeme
objednat: Doraz křídel
dvojkřídlové brány 2 KS

K.P. – S1510

K.P. – S1975

