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TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Model 560 CBAC 560 SB

Napájení 220 - 240 V~ 50/60 Hz 220 - 240 V~ 50/60 Hz

Elektromotor jednofázový, asynchronní jednofázový, asynchronní

Příkon 220 W 220 W

Maximální kroutící moment 320 Nm * 320 Nm *

Maximální úhlová rychlost 12,4 °/s * 12,4 °/s *

Průtok pumpy 1 l / min * 1 l / min *

Provozní teplota -20 °C až +55 °C -20 °C až +55 °C

Tepelná ochrana motoru 120 °C 120 °C

Třída krytí IP55 IP55

Typ oleje FAAC HP FAAC HP

Hmotnost pohonu 12 kg 12 kg

Rozměry (d × š × v) 480 × 85 × 110 mm 480 × 85 × 110 mm

Řídící jednotka neobsahuje neobsahuje

Maximální šířka křídla 1,5 m (jeden panel) 2 m (jeden panel)

Frekvence použití 80 cyklů / hod 80 cyklů / hod

560Automatické pohony
pro skládací vrata   

230V hydraulický pohon

Maximální šířka jednoho panelu

1,5 - 2 m

Frekvence použití

80 cyklů / hod

• Ideální pro skládací vrata.
• Pohon je upevněn na jednom křídle a otevírá nebo zavírá se pomocí teleskopického ramene.
• V případě výpadku elektrické energie lze pomocí externího odblokování pohybovat křídly manuálně.
• Pár by-pass ventilů pracuje jako protinárazové zařízení a zabraňuje možnému poškození ventilů.

* údaje uvedené k 230 V ~50 Hz.

Systém GreenTech:
560 + E045 nebo E145
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Balení 560 obsahuje: hydraulický pohon 560 CBAC (hydrozámek při otevření a zavření), 560 SB (bez hydrozámku) a kondenzátor 8 μF 400 V. 

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY

Řídící jednotka E045,
tech. specifikace
viz kapitola Řídící
jednotky

790005

Řídící jednotka E145,
tech. specifikace
viz kapitola Řídící
jednotky

790006

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Plastový box L
pro řídící jednotku

720118

Plastový box E
pro řídící jednotku

720119

Plastový box LM
pro řídící jednotku

720309

>>

Kloubové teleskopické
rameno s instalačním
příslušenstvím

738700

Standardní teleskopic-
ké rameno s instalač-
ním příslušenstvím

738703

Externí uvolňovací 
systém pro vrata o ma-
ximální šírce 15 mm,
klíč s vložkou č. 1 až 10

424590001-10

Externí uvolňovací 
systém pro vrata o síle
více než 15 mm,
klíč s vložkou č. 1 až 10

424591001-10

560

model

použití

řídící jednotka objednací kód
maximální šířka jednoho panelu (m)

frekvence použití 
(cyklů/ hod)

560 CBAC 1,5 80 neobsahuje 104561

560 SB 2,0 80 neobsahuje 104562

Interface BUS XIB
(při použití E024 S nebo
E045 s kontaktními
fotobuňkami)

790062

Externí manuální
odblokování

722342

DALŠÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ

Klíčové
spínače
strana 154

El. pulzní
generátory
strana 159

Ovladače
a přijímače
strana 150

Fotobuňky
a sloupky
strana 163

Signalizační
majáky
strana 172

Různé
příslušenství
strana 173


