
USZCZELNIONY, KLASA OCHRONY IP67

Parametry BM5024

Zasilanie

Natê¿enie pr¹du

Moc pobierana

Prêdkoœæ obrot.

Moment obrotowy

Intensywnoœæ

Stopieñ ochrony

Temperatura pracy

Wymiary

Ciê¿ar

(V)

(A)

(W)

(obr./min.)

(Nm)

(cykle/h)

(IP)

(°C)

(mm)

(kg)

24

7

170

0.8

400

45

67

-20 do +50

400x325x150h

12

NOWY SI£OWNIK
- BARDZIEJ TRWA£Y I NIEZAWODNY

Kod cena netto cena brutto

BM5024

BMBOXI*

BMBOX

MEA2

MEA3

samohamowny si³ownik, podziemny, silnik 24V, do 5 m, do pracy intensywnej, ogranicznik krañcowy przy zamykaniu 

obudowa podziemna do BIG-FAB, wyt³aczana, nierdzewna, niezbêdny zamek MEA2/MEA3, ogranicznik krañcowy przy otwieraniu

obudowa podziemna do BIG-FAB, wyt³aczana, zabezpieczenie kataforeza, niezbêdny zamek MEA2/MEA3, ogranicznik krañcowy przy otwieraniu 

mechanizm odblokowania awaryjnego przy pomocy klucza

mechanizm odblokowania awaryjnego przy pomocy dŸwigni

1 168,50

2 029,50

2 029,50

950,00

1 650,00

1 650,00

270,60

270,60

220,00

220,00

* na specjalne zamówienie

BIG-FAB

Nowy si³ownik podziemny dla stylowych i dyskretnych
instalacji. Mocny i wytrzyma³y, idealny do bardzo 
du¿ych bram, o d³ugoœci skrzyd³a nawet do 5.0 m 
i ciê¿arze do 900 kg.

Samohamowny si³ownik, zasilanie 24V, z enkoderem magnetycznym
i ogranicznikiem krañcowym przy otwieraniu.

Skrzynka fundamentowa spawana, z mechanicznym
ogranicznikiem krañcowym przy otwieraniu:

ze stali nierdzewnej (BMBOXI), idealna w ekstremalnych
warunkach

z pokryciem kataforetycznym (BMBOX), wysoce odporna
na korozjê.

• 

• 

Maksymalna swoboda wyboru: odblokowanie od wewn¹trz
i od zewn¹trz, dwa modele: odblokowanie przy pomocy klucza
lub dŸwigni dowolnie ³¹czonych i ³atwo uruchamianych jedn¹ rêk¹.

£atwy w u¿ytkowaniu: standardowy k¹t otwarcia max. 110°,
opcjonalnie nawet 180° przy zastosowaniu BMA1.

Centrala MC824H:
• do dwóch si³owników 24V
• technologia BLUEBUS
• inteligentna: si³owniki w czasie programowania automatycznie
zapamiêtuj¹ po³o¿enia krañcowe bramy (autoprogramowanie),
diody LED sygnalizuj¹ w³¹czone funkcje
• zaawansowana: tylko trzy przyciski programowania, regulacja
trybu pracy czasu otwierania, itp.
• wygodna: funkcja czêœciowego
otwarcia bramy (funkcja furtki)
• zawsze pracuje: dziêki akumulatorowi PS324 (opcja), si³owniki
otworz¹ i zamkn¹ bramê, nawet w przypadku braku zasilania
• centrala kompatybilna z systemem OPERA (str. 14-15) 
i SOLEMYO (str. 98)
• z³¹cze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS
• fotokomórki typu BLUEBUS

funkcje central strona 74/75
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24VOPERA BLUEBUSSOLEMYO



2
[3 x 1.5 mm ] zasilanie 
[2 x 0.5 ] linia foto BLUEBUS

2
mm

[4 x 0.5 ] zamek, przycisk 
2

mm
[2 x 0.75 ] lampa BLUEBUS

2
mm

[Rg58] antena 

[legenda]

solemyo

2
[4x1.5 mm ] zasilanie si³owników 
O-View
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SCHEMAT INSTALACJI PARAMETRY SKRZYD£A BRAMY

max. d³ugoœæ skrzyd³a (m)

m
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. c
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¿a
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³a
 (k
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cena netto cena brutto

BIG FAB
ERA FLOR

BIG FAB
SMILO

zestaw do bram dwuskrzyd³owych: 2 si³owniki samohamowne BM5024 do bram o d³ugoœci do 5.0 m, 2 obudowy podziemne BMBOX z zamkami MEA3, 
centrala steruj¹ca MC824H, radioodbiornik SMXI, 1 pilot dwukana³owy FLO2RE, fotokomórki MOFB

zestaw do bram dwuskrzyd³owych: 2 si³owniki samohamowne BM5024 do bram o d³ugoœci do 5.0 m, 2 obudowy podziemne BMBOX z zamkami MEA3, 
centrala steruj¹ca MC824H, radioodbiornik SMXIS, 2 piloty dwukana³owe SM2, fotokomórki MOFB

PRZYK£ADOWY ZESTAW DO U¯YTKU PRZYDOMOWEGO 

8 560,80

8 585,40

6 960,00

6 980,00

300

700

500

900

1 2 3 4 5

60

48
15

2
8

400

325 mm

BIG-FAB
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POZOSTA£E AKCESORIA STR. 96-105

MEA5
dŸwignia odblokowuj¹ca
do MEA3 (dodatkowa)

410,00
504,30 brutto

64,00
78,72 brutto

BMA1
akcesoria zwiêkszaj¹ce k¹t

0
otwarcia do 180

PLA 10

MOFB LUCYB

PLA 11

zamek elektromagnetyczny pionowy

fotokomórka (para)
zasiêg 15-30m

lampa sygnalizacyjna BLUEBUS 12V
z wbudowan¹ anten¹ 433.92 MHz

zamek elektromagnetyczny poziomy

340,00
418,20 brutto

190,00
233,70 brutto

100,00
123,00 brutto

340,00
418,20 brutto

SOLEMYO (SYKCE)

1 350,00
1 660,50 brutto

zestaw zasilania s³onecznego

AKCESORIA

MEA2 MEA3

mechanizm odblokowania
awaryjnego przy pomocy klucza

mechanizm odblokowania
awaryjnego przy pomocy dŸwigni
odporny na zanieczyszczenia

220,00
270,60 brutto

220,00
270,60 brutto


