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Centrala sterująca do bram przesuwnych dla silników zasilanych napięciem 230V AC

Charakterystyka:
- możliwość współpracy z wszystkimi bramami przesuwnymi
- funkcja furtki (uchylenie częściowe skrzydła bramy)
- prosta konfiguracja centrali za pomocą DipSwitch
- sygnalizacja stanu centrali za pomocą diod LED
- programowanie punktów spowalniania i częściowego uchylenia
- tryb pracy dla budynku jednorodzinnego i wielorodzinnego
- autoatyczne zamykanie po zaprogramowanym czasie
- automatyczne zamykanie po przecięciu światła fotokomórki (fotozamykanie)
- moc silników płynnie regulowana zarówno dla normalnej pracy jak i spowalniania za pomocą potencjometrów
- łatwa zmiana kierunku pracy silnika za pomocą DipSwitch
- obsługa enkodera (sprzęgło elektroniczne)
- płynne regulowanie czasu automatycznego zamknięcia za pomocą potencjometru
- jeden niezależny przekaźniki sterowany za pomocą pilota do indywidualnego wykorzystania (np: oświetlenie podjazdu itp.)
- sterowanie bramą za pomocą pilotów, przycisków przewodowych i domofonu
- współpraca z pilotami FOX w systemie zmiennokodowym (Random)
- współpraca z innymi pilotami 433.92MHz z systemem kodowania KeeLoq w trybie stałokodowym
- współpraca z fotokomórkami, listwą bezpieczeństwa i wyłącznikiem STOP
- możliwość podłączenia anteny zewnętrznej
- podłączenie do centrali za pośrednictwem rozpinanych złącz
- wyjście zasilania dodatkowych akcesoriów

Spełnia wymagania:
89/392CE ze zmianami, CE 89/336/CE (D.Lgs 615/96)
BT 73/23/CE, 93/68/CE (D.Lgs 626/96)
98/37 CE, 93/68/CE-72/23/CE-92/31/CE

Wymiary 95x130x50 mm

Zasięg pilotów do 150m

Temperatura pracy -20°C / +55°C

System kodowania pilotów KeeLoq stały/zmienny

Pamięć pilotów 100szt

Zasilanie akcesoriów 12/24V AC 150mA

Częstotliwość pilotów 433,92 MHz

Wyjście lampy 230V AC 5A

Wyjście RL1 12/24/230V AC/DC 5A

Pobór prądu < 100mA

Wyjście silnika 230V AC 16A

Parametry techniczne

Zasilanie 230V AC 50Hz
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