HYKE
SOLEMYO

OPERA

WBUDOWANA CENTRALA
STERUJ¥CA BLUEBUS

BLUEBUS

24V

Si³owniki elektromechaniczne z ramieniem ³amanym
do bram skrzyd³owych o d³ugoœci skrzyd³a do 3,5m
i ciê¿arze do 330 kg.

PRAKTYCZNY I WYTRZYMA£Y
SYSTEM WYSPRZÊGLENIA

Przeznaczone do monta¿u na bardzo szerokich s³upkach, nawet
do 40 cm g³êbokoœci odsadzenia zawiasu.
Nowa konstrukcja przeniesienia napêdu: przek³adnia si³ownika
to 3 stopnie prze³o¿enia: na pierwszym przek³adnia
œlimakowa, na drugim para kó³ zêbatych o zêbach prostych,
a na wyjœciu napêdu - przek³adnia satelitarna.
W sumie otrzymujemy ogromny wyjœciowy moment obrotowy
- a¿ 500 Nm w silniku 24V!

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. 98)
• z³¹cze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS
• fotokomórki typu BLUEBUS

Wbudowane mechaniczne krañcówki otwierania i zamykania
z bardzo precyzyjn¹ regulacj¹.
£atwy monta¿ bez spawania, uchwyty przykrêcane do s³upka
i skrzyd³a bramy, bez koniecznoœci spawania.
Elastyczny: ramiê ³amane, sk³adaj¹ce siê z czêœci prostej
i wygiêtej, tym razem ma regulowan¹ d³ugoœæ, co umo¿liwia
(po jego skróceniu) zabudowê si³ownika w ciasnym naro¿u posesji.
Przyjazny: ³atwy, zautomatyzowany mechanizm odblokowania
awaryjnego w przypadku braku napiêcia, z metalowym kluczem
i wk³adk¹ patentow¹.

Kod
HK7024

samohamowny si³ownik z ramieniem ³amanym, silnik 24 V, z wbudowan¹ central¹ steruj¹c¹ HKA1 BLUEBUS

HK7224

samohamowny si³ownik z ramieniem ³amanym, silnik 24 V

Parametry
Zasilanie/zasilanie silnika
Natê¿enie pr¹du
Moc pobierana
Prêdkoœæ obrot.
Moment obrotowy
Intensywnoœæ
Stopieñ ochrony
Temperatura pracy
Wymiary
Ciê¿ar
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(V)
(A)
(W)
(obr./min.)
(Nm)
(cykle/h)
(IP)
(°C)
(mm)
(kg)

HK7024

HK7224

230/24
1.5
300
2.0 - 2.25
500
40
54
-20 do +50
210x290x320
10.5

24
6.0
140
2.0 - 2.25
500
40
54
-20 do +50
210x290x320
9.5

AUTOMATYKA DO BRAM SKRZYD£OWYCH

cena netto
2 200,00

cena brutto
2 706,00

1 350,00

1 660,50

AKCESORIA

PLA 10
zamek elektromagnetyczny pionowy

PLA 11
zamek elektromagnetyczny poziomy

PS124
akumulator 24V 1.2 Ah
z wbudowan¹ kart¹ ³adowania

KIO
kluczykowe wysprzêglenie
z zewn¹trz za pomoc¹ linki

KA1
linka 6 m do KIO

340,00
418,20 brutto

340,00
418,20 brutto

290,00
356,70 brutto

190,00
233,70 brutto

60,00
73,80 brutto

POZOSTA£E AKCESORIA STR. 96-105
PARAMETRY SKRZYD£A BRAMY
330

MOFB
fotokomórki (para) BLUEBUS
zasiêg 15-30 m

MLBT
lampa sygnalizacyjna BLUEBUS
12V z wbudowan¹ anten¹ 433.92 MHz

1 350,00
1 660,50 brutto

190,00
233,70 brutto

110,00
135,30 brutto

300

max. ciê¿ar skrzyd³a (kg)

SOLEMYO (SYKCE)
zestaw zasilania s³onecznego

250

A
200

B

150

1.8

2

2.5

3.0

3.5

max. d³ugoœæ skrzyd³a (m)

WYMIARY

SCHEMAT INSTALACJI

HYKE

320

210 mm

[legenda]
2

480

665

290

[3 x 1.5 mm ] zasilanie
2
[2 x 0.5 mm ] linia foto BLUEBUS
2
[4 x 0.5 mm ] zamek, przycisk
[2 x 0.75 mm2] lampa BLUEBUS
[Rg58] antena

PRZYK£ADOWY ZESTAW DO U¯YTKU PRZYDOMOWEGO
HYKE
ERA FLOR

cena netto
zestaw do bram dwuskrzyd³owych: si³ownik samohamowny HK7024 z ramieniem ³amanym, silnik 24V, z wbudowan¹ central¹ steruj¹c¹, si³ownik samohamowny 3 970,00
HK7224, radioodbiornik SMXI, 1 pilot dwukana³owy FLO2RE, fotokomórki MOFB

cena brutto
4 883,10

HYKE
SMILO

zestaw do bram dwuskrzyd³owych: si³ownik samohamowny HK7024 z ramieniem ³amanym, silnik 24V, z wbudowan¹ central¹ steruj¹c¹, si³ownik samohamowny 3 990,00
HK7224, radioodbiornik SMXIS, 2 piloty dwukana³owe SM2, fotokomórki MOFB

4 907,70

AUTOMATYKA DO BRAM SKRZYD£OWYCH

|57

