X-FAB
OPERA
BLUEBUS

BLUEBUS
24V

HERMETYCZNY, STOPIEÑ ZABEZPIECZENIA IP67

24V

Si³owniki elektromechaniczne do podziemnego
monta¿u, do bram o d³ugoœci skrzyd³a do 2.3 m
i ciê¿arze do 400 kg.
Ultrakompaktowe, z enkoderem magnetycznym, zasilanie 24 V.
Dwie wersje:
• wersja bez enkodera z central¹ MC424L (XMETRO2024)
• wersja z enkoderem z technologi¹ BLUEBUS,
z central¹ MC824H (XMETRO2124)
Sprzedawane w zestawach.
Wytrzyma³y i dyskretny: kompaktowa skrzynia fundamentowa
o wysokoœci tylko 81mm. Stal zabezpieczona kataforetycznie
gwarantuje optymaln¹ odpornoœæ na korozjê, a œcianki o gruboœci
2,5mm zapewniaj¹ konieczn¹ wytrzyma³oœæ. Wszystko to zajmuje
tylko 52mm ponad powierzchniê gruntu.
Wygodna i szybka instalacja wyjœciowe ramiê napêdowe
si³ownika jest mocowane bezpoœrednio do skrzyd³a bramy.
Mechaniczne ograniczniki krañcowe prosta regulacja przy
otwarciu i zamkniêciu.
Mo¿liwoœæ otwierania do 180° w standardzie bez dodatkowych
akcesoriów.
Trwa³y i niezawodny: ciœnieniowo odlewany korpus aluminiowy
z IP67, w skrzyni ochronnej, dla lepszego zabezpieczenia
i u³atwienia odprowadzenia wody.

Centrala MC424L (w zestawie XMETRO2024):
• do dwóch si³owników 24V
• 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.
• programowalny czas pauzy
• zabezpieczenie przeci¹¿eniowe
• wygodna: funkcja czêœciowego otwarcia bramy (funkcja furtki)
• zawsze pracuje: dziêki akumulatorowi PS124 (opcja), si³owniki
otworz¹ i zamkn¹ bramê, nawet w przypadku braku zasilania
• z³¹cze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS
• fotokomórki typu BF/MOF/FK/F210/FT210
Centrala MC824H (w zestawie XMETRO2124) funkcje str. 76

Praktyczne wysprzêglenie z obu stron, bezpoœrednio na korpusie
si³ownika, ³atwe w obs³udze za pomoc¹ specjalnego klucza.

Kod
XMETRO 2024
ERA ONE
XMETRO 2124
BLUEBUS

Parametry
Zasilanie
Natê¿enie pr¹du
Moc pobierana
Prêdkoœæ obrot.
Moment obrotowy
Intensywnoœæ
Stopieñ ochrony
Temperatura pracy
Wymiary
Ciê¿ar
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zestaw do bram dwuskrzyd³owych: 2 samohamowne si³owniki XME2024, 2 obudowy XMBOX, centrala steruj¹ca MC424L, radioodbiornik OXI,
1 pilot dwukana³owy ON2E, fotokomórki MOF, zamek kluczykowy MOSE, lampa sygnalizacyjna ML24T z wbudowan¹ anten¹
zestaw do bram dwuskrzyd³owych: 2 samohamowne si³owniki XME2124, 2 obudowy XMBOX, centrala steruj¹ca BLUEBUS MC824H,
radioodbiornik OXI, 1 pilot dwukana³owy ON2E, fotokomórki MOFB, zamek kluczykowy MOSE, lampa sygnalizacyjna MLBT z wbudowan¹ anten¹

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

XME2024/2124
230/24
5
120
1.25
250
60
67
-20 do +50
230x206x88
6

AUTOMATYKA DO BRAM SKRZYD£OWYCH

cena netto
3 750,00

cena brutto
4 612,50

4 050,00

4 981,50

AKCESORIA

PLA 10
zamek elektromagnetyczny pionowy

PLA 11
zamek elektromagnetyczny poziomy

PS324
akumulator 24V 2.2 Ah z wbudowan¹
kart¹ ³adowania do centrali MC824H

PS124
akumulator 24V 1.2 Ah
z wbudowan¹ kart¹ ³adowania

SOLEMYO (SYKCE)
zestaw zasilania s³onecznego

340,00
418,20 brutto

340,00
418,20 brutto

360,00
442,80 brutto

290,00
356,70 brutto

1 350,00
1 660,50 brutto

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

110,00
135,30 brutto

190,00
233,70 brutto

BF
fotokomórka (para)
zasiêg 15-30m

400

max. ciê¿ar skrzyd³a (kg)

MLBT
MOFB
lampa sygnalizacyjna BLUEBUS
fotokomórka (para) BLUEBUS
12V z wbudowan¹ anten¹ 433.92 MHz zasiêg 15-30m

160,00
196,80 brutto

300
200

1.5

2

2.3

max. d³ugoœæ skrzyd³a (m)
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SCHEMAT INSTALACJI
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X-FAB
X-FAB 2024

[legenda]

255

81

[3 x 1.5 mm2] zasilanie
[4 x 0.5 mm2] linia foto (RX)
2
[2 x 0.5 mm ] linia foto (TX)
[4 x 0.5 mm2] zamek, przycisk
[2 x 0.75 mm2] lampa 24V
[Rg58] antena
[4x1.5 mm2] zasilanie si³owników

320 mm

PRZYK£ADOWE ZESTAWY DO U¯YTKU PRZYDOMOWEGO
XMETRO2024
2 si³owniki XME2024
2 obudowy XMBOX

ON2E
1 pilot dwukana³owy
433.92 MHz

MC424L
1 centrala steruj¹ca

OXI
radioodbiornik wewnêtrzny,
4-kana³owy 433.92 MHz

MOF
fotokomórki

MOSE
zamek kluczykowy

ML24T
lampa sygnalizacyjna 24V
z wbudowan¹ anten¹ 433.92 MHz

XMETRO2124 BLUEBUS
2 si³owniki XME2124
2 obudowy XMBOX

ON2E
1 pilot dwukana³owy
433.92 MHz

MC824H
1 centrala steruj¹ca

OXI
radioodbiornik wewnêtrzny,
4-kana³owy 433.92 MHz

MOFB
fotokomórki

MOSE
zamek kluczykowy

MLBT
lampa sygnalizacyjna BLUEBUS
z wbudowan¹ anten¹ 433.92 MHz

AUTOMATYKA DO BRAM SKRZYD£OWYCH

|63

