WINGO24V

Wyrafinowana elektronika: amperometryczny system wykrywania
przeszkody, mo¿liwoœæ pod³¹czenia listwy rezystancyjnej 8.2 KOhm,
programowany czas pauzy, czêœciowe otwarcie bramy
(funkcja furtki), zwolnienie podczas zamykania i ³agodny start przy
otwieraniu. Mo¿liwoœæ obs³ugi elektrozamka.
Ekonomiczna: funkcja oszczêdzania energii.

Si³owniki elektromechaniczne do bram dwuskrzyd³owych
o d³ugoœci skrzyd³a do 2 m lub do 3,5 m.

Zawsze pracuje: dziêki akumulatorowi awaryjnemu PS124 (opcja),
si³owniki otworz¹ i zamkn¹ bramê, nawet w przypadku braku
zasilania.

Si³owniki 24 V, sprzedawane w zestawach.

Fotokomórki typu BF/MOF/FK/F210/FT210.

Konstrukcja z wyd³u¿onym korpusem. Mo¿liwoœæ monta¿u
na szerokich s³upkach (WINGO3524).
Charakterystyka si³owników:
• Niezawodny i cichy: dziêki zastosowaniu opatentowanego
uk³adu wewnêtrznych komponentów i mniejszej iloœci ruchomych
czêœci.
• £atwy w instalowaniu: po zamontowaniu si³owników ³atwy
dostêp do po³¹czeñ elektrycznych
• Wbudowane ograniczniki krañcowe na otwarciu.
Charakterystyka nowej centrali MC424L:
• Modu³owa elektronika, proste programowanie za pomoc¹ trzech
przycisków.
• Mo¿liwoœæ wspó³pracy z radioodbiornikami ze z³¹czem typu
SM (SMXI, SMXIS, OXI).
• Inteligentna: si³owniki w czasie programowania automatycznie
zapamiêtuj¹ po³o¿enia krañcowe bramy (autoprogramowanie),
diody LED sygnalizuj¹ w³¹czone funkcje.

Kod
WINGO2024KCE
WINGO3524KCE

zestaw do bram dwuskrzyd³owych: 2 si³owniki samohamowne do bram o d³ugoœci skrzyd³a do 2 m, z ogranicznikiem krañcowym przy
otwieraniu, centrala steruj¹ca MC424L, radioodbiornik SMXI, 2 piloty dwukana³owe FLO2RE
zestaw do bram dwuskrzyd³owych: 2 si³owniki samohamowne do bram o d³ugoœci skrzyd³a do 3,5 m, z ogranicznikiem krañcowym przy
otwieraniu, centrala steruj¹ca MC424L, radioodbiornik SMXI, 2 piloty dwukana³owe FLO2RE

cena netto
1 950,00

cena brutto
2 398,50

2 300,00

2 829,00

SCHEMAT INSTALACJI

[legenda]

2

[3 x 1.5 mm2] zasilanie
[4 x 0.5 mm ] linia foto (RX)
[2 x 0.5 mm22] linia foto (TX)
[4 x 1.0 mm ]2zamek, przycisk
[2 x 0.75 mm ] lampa LUCY24
[Rg58] antena
[4x1.5 mm2] zasilanie si³owników

Parametry
Zasilanie/Zasilanie silnika
Moc pobierana
Pr¹d pobierany
Kondensator wbudowany
Stopieñ zabezpieczenia
Skok roboczy
Si³a uci¹gu
Prêdkoœæ liniowa
Temperatura pracy
Ciê¿ar

(V)
(W)
(A)
(uF)
(IP)
(mm)
(N)
(m/s)
(°C min./max.)
(kg)

WG2024
230/24
85
3,5
44
320
1500
0,013
-20 ÷ +50
6

WG3524
230/24
85
3,5
44
460
1500
0,012
-20 ÷ +50
6
OFERTA SPECJALNA
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