WIL

Zawsze widoczny po zamontowaniu lampek diodowych LED
(WA9) w listwach ochronnych.
Zawsze pracuje: dziêki akumulatorom awaryjnym B12-B
(opcja - 2 szt. + karta CARICA) szlaban otworzy siê i zamknie,
nawet w przypadku braku zasilania.

24V

Z³¹cze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS.

Szlaban elektromechaniczny do obiektów publicznych
i zastosowañ przemys³owych, o d³ugoœci ramienia 4 m
lub 6 m. Szerokoœæ przejazdu do 6 m.

Fotokomórki typu BF/MOF/FK/F210/FT210.
funkcje central strona 74/75
przyk³adowe zestawy strona 130

Nowa, wbudowana centrala steruj¹ca, WA20/A ze z³¹czem
radiowym typu OXI, SMXI, SMXIS. Silnik 24V, do intensywnej
pracy.
Dwie wersje: 4 m (WIL4) i 6 m (WIL6).
Lakierowana obudowa w kolorze RAL2004.
Wbudowana centrala steruj¹ca, mo¿e byæ wyjmowana dla
u³atwienia pod³¹czeñ i ustawieñ.
Uniwersalny monta¿: ramiê mo¿e byæ zamocowane
prawostronnie lub lewostronnie.
£atwe wywa¿enie: regulacja napiêcia sprê¿yny.
Ograniczniki mechaniczne otwierania i zamykania.
Bezpieczny: system wykrywania przeszkody przy otwarciu
i zamkniêciu, pod³¹czenie dwóch linii fotokomórek, regulacja
prêdkoœci i czu³oœci, obs³uga semaforu.

Kod
WIL4
WIL6

jednostka centralna dla ramienia 4 m: motoreduktor 24V, obudowa, centrala steruj¹ca WA20/A, uchwyt do mocowania
ramienia p³askiego, kotwy i p³yta podstawy do monta¿u
jednostka centralna dla ramienia 6 m: motoreduktor 24V, obudowa, centrala steruj¹ca WA20/A, uchwyt do mocowania
ramienia p³askiego, kotwy i p³yta podstawy do monta¿u

cena netto
3 250,00

cena brutto
3 997,50

4 200,00

5 166,00

WIL6
• przejazd 6 m
• z ramieniem p³askim
lub tubowym

Parametry
Zasilanie
Zasilanie silnika
Moc pobierana
Natê¿enie pr¹du
Natê¿enie pr¹du (silnik)
Stopieñ zabezpieczenia
Prze³o¿enie motoreduktora
Moment obrotowy
Minimalny czas otwarcia
Temperatura pracy
Intensywnoœæ pracy
Wymiary
Ciê¿ar
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(V)
(V)
(W)
(A)
(A)
(IP)
(Nm)
(s)
(oC min/max)
(%)
(mm)
(kg)

WIL4
230
24
180
1.0
8.0
44
1/456
150
3.5
-20 do +50
80
320x1000x290
46

WIL6
230
24
100
0.5
5.0
44
1/456
220
7.0
-20 do +50
80
420x1050x290
54

WIL4
• przejazd 4 m
• z ramieniem p³askim
lub tubowym

4

6

Szerokoœæ przejazdu (m)

AKCESORIA DO WIL4

WA1
ramiê aluminiowe, p³askie
36 x 73 x 4250 mm

WA2
listwy ochronne, gumowe,
czerwone, na ramiê WA1

270,00
332,10 brutto

180,00
221,40 brutto

AKCESORIA DO WIL6

WA3
ramiê aluminiowe, tubowe
70 x 4250 mm, zalecane
do wietrznych miejsc
370,00
455,10 brutto

WA4
uchwyt mocuj¹cy
do ramienia tubowego WA3

WA14
³¹cznik do ramienia
³amanego - p³askiego WA1

180,00
221,40 brutto

600,00
738,00 brutto

WA21
ramiê aluminiowe, p³askie
36 x 94 x 6250 mm

WA22
ramiê aluminiowe, p³askie,
z ³¹cznikiem, 2-czêœciowe
36 x 94 x 3125 mm

WA6
listwy ochronne, gumowe,
czerwone, na ramiê WA21, WA22

WA7
ramiê aluminiowe, tubowe
90 x 6250 mm, zalecane
do wietrznych miejsc

WA8
uchwyt mocuj¹cy
do ramienia tubowego WA7

640,00
787,20 brutto

670,00
824,10 brutto

280,00
344,40 brutto

620,00
762,60 brutto

180,00
221,40 brutto

WSPÓLNE AKCESORIA DO WIL4/WIL6

WA9
lampki ostrzegawcze LED na
ramiê, montowane w listwach
ochronnych WA2/WA6 - 6 szt

WA10
nalepki ostrzegawcze
na ramiê szlabanu (24 szt)

WA11
podpora ramienia sta³a,
regulowana wysokoœæ

WA12
podpora ramienia ruchoma

WA13
listwy aluminiowe,
zabezpieczaj¹ce, pod
ramiê p³askie, w odc. 2 m

350,00
430,50 brutto

80,00
98,40 brutto

250,00
307,50 brutto

250,00
307,50 brutto

320,00
393,60 brutto

CARICA
karta ³adowania
akumulatorów B12-B

B12-B
akumulator 12V 7.2 Ah

120,00
147,60 brutto

180,00
221,40 brutto

SCHEMAT INSTALACJI

320 (420)

POZOSTA£E AKCESORIA STR. 96-105
1000 (1050)

[legenda]
[3 x 1.5 mm22] zasilanie
[4 x 0.5 mm2] linia foto (RX)
[2 x 0.5 mm2] linia foto (TX)
[4 x 0.5 mm ] zamek, przycisk
2
[2 x 0.75 mm ] lampa 24V
[Rg58] antena
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