Wygodny i szybki monta¿: przegubowe ramiona maj¹ regulowan¹ d³ugoœæ dla monta¿u
w ograniczonej przestrzeni.
Prosta i precyzyjna regulacja krañcówek: ograniczniki mechaniczne i œruby
do dok³adnej regulacji.
Zawsze pracuje: dziêki akumulatorowi awaryjnemu PS124 (opcja), si³ownik otworzy
i zamknie bramê, nawet w przypadku braku zasilania.

Nowy, szybszy ni¿ kiedykolwiek si³ownik HI-SPEED
do bram skrzyd³owych o d³ugoœci skrzyd³a do 3.0 m
i ciê¿arze do 270 kg. Idealny do bram posesyjnych
nawet dla szerokich s³upków (nawet do 40 cm).
Elektromechaniczny si³ownik z ramionami przegubowymi, montowany
na s³upku, z enkoderem magnetycznym.

Idealny do pracy intensywnej i szybkiego dzia³ania:
otwarcie do 900 trwa nawet 10* sekund!
Niezwykle mocny i trwa³y: moment obrotowy 500 Nm i technologia enkodera,
to milimetrowa precyzja i niezawodnoœæ.

Modularna centrala steruj¹ca HKA1:
• zabudowana w jednym z si³owników
• technologia BLUEBUS
• autoprogramowanie - si³owniki w czasie programowania
automatycznie zapamiêtuj¹ po³o¿enia krañcowe bramy
• zaawansowana: tylko trzy przyciski programowania, regulacja
trybu pracy, czasu otwierania itp.
• funkcja czêœciowego otwarcia bramy (funkcja furtki)
• zawsze pracuje: dziêki akumulatorowi PS124 (opcja),
si³owniki otworz¹ i zamkn¹ bramê, nawet w przypadku braku zasilania
• rozpoznanie przeszkody
• mo¿liwoœæ ustawienia parametrów funkcji za pomoc¹ O-View
• centrala kompatybilna z systemem OPERA (str. 14-15) i SOLEMYO (str. 96)
• z³¹cze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS
• fotokomórki typu BLUEBUS

Bezpieczny ruch dziêki podwójnej technologii wykrywania przeszkód.
funkcje central strona 66/67
Mocny: dziêki aluminiowej obudowie z poliestrowym pokryciem odporniejszym
na warunki pogodowe.
Dwie wersje samohamowne 24Vps, z wbudowanymi ogranicznikami otwarcia
i zamkniêcia: z wbudowan¹ central¹ (HK7024HS) oraz bez centrali (HK7224HS).
* Przy standardowej instalacji, z wykluczeniem faz przyspieszania
i zwalniania.

zestaw do bram dwuskrzyd³owych wersja HI-SPEED: si³ownik samohamowny HK7024HS z ramieniem ³amanym, silnik 24V, z wbudowan¹
central¹ steruj¹c¹ BLUEBUS, si³ownik samohamowny HK7224HS, radioodbiornik SMXI, 1 pilot dwukana³owy FLO2RE, fotokomórki EPMB

Parametry
Zasilanie silnika
Moc pobierana max.
Natê¿enie pr¹du nominalne
Stopieñ zabezpieczenia
Prêdkoœæ obrotowa
Temperatura pracy
Intensywnoœæ pracy
Ciê¿ar
Wymiary

(V)
(W)
(A)
(IP)
(obr./min)
(°C min./max.)
(cykle/h)
(kg)
(mm)

HK7024HS
24
300
1.5
54
2
-20 do +50
40
10.5
290x210x320

HK7224HS
24
140
6
54
2
-20 do +50
40
9.5
290x210x320

2 500,00

3 075,00

1 650,00

2 029,50

4 570,00

5 621,10
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