EASY WAY 201
Elektrický pohon pre dvojkrídlové brány

Dvojkrídlové brány je možné kúpiť spolu s elektrickým pohonom POLARGOS V SADE.
Vďaka tomu máme istotu, že pohon má príslušné elektrickým pohonom parametre prispôsobené
bránam POLARGOS. Kúpou brány s pohonom získame:
• navŕtané montážne otvory v bráne
• montážne spojky určené pre stĺpy a brány
• elektrický pohon so systémom RTS, čo je moderné riešenie, ktorým môžete jedným diaľkovým
ovládačom otvoriť bránu, rolety alebo garážovú bránu
• jednoduché umiestnenie pohonu bez nutnosti použitia “špeciálneho” kľúča

KOMPONENTY BALENIA POHONU
1
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skrutkový pohon, 2 ks
ovládanie 1 ks
ovládacia skrinka, 1 ks
dialkové ovládanie, 2 ks

5
6
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stÍpikové spojky 2 ks
spojky k bráne, 2 ks
sada upevňovacích
skrutiek, 2 ks
8	návod na montáŹ
9 Doporučujeme objednať:
Doraz krídiel dvojkrídlovej
brány 2 ks. Na zvláštnu
objednávku!
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VÝHODY
POHONU

PARAMETRE

• ľahká montaż
• rýchle a tiché otváranie
• automatické nastavenia
• čiastočné otváranie pre chodcov
• postupné zastavovanie brány

čas otvorenia
hmotnosť krídla brány
maximálna dĺžka krídla
napájanie
maximálny uhol otvorenia
otváranie bez napájania

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

zabudovaná vnútorná anténa
áno
pohon
24 V
maximálny počet cyklov denne
20
maximálny počet zapojiteľných
ovládačov
16
automatická detekcia prekážky
EN 12 453
norma
EN 60335-2-103

* čas otvárania sa môže líšiť v závislosti od parametrov brány

PRÍSLUŠENSTVO PRE POHON NA OBJEDNÁVKU
Nástenný ovládač Univerzálny
RTS
rádiový prijímač
RTS

K.P. – S1513

K.P. – S1587

Záložná batéria
9,4 V

Kľúčový
spínač

K.P. – S1512

K.P. – S1588

Výstražný
maják

K.P. – S1508

K.P. – „Kód Polargos“

Bezpečnostné
fotobunky

K.P. – S1509

Ovládač
2-kanálový

Ovládač
4-kanálový

K.P. – S1507

K.P. – S1589

Externá
anténa

K.P. – S1510

Doraz krídiel
dvojkrílovej
brány

K.P. – S1975

