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TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Model E045

Napájení 230 V~ (± 15  %) 50/60  Hz

Příkon 4 W v režimu stand-by

Maximální zatížení motoru 800 W

Maximální proud příslušenství 500 mA 24 V - 500 mA BUS 2easy

Maximální zatížení elektrozámkem zámek FAAC (12 V~ - 24 V )

Programování LED displej a tlačítka

Signalizace stavu pomocí displeje a LED

Vstupní konektory otevřít / částečně otevřít / stop (zavřít) / BUS 2-easy / napájení + uzemnění

Výstupní konektory motory / maják / napájení příslušenství 24 V  / světlo 24 V  / elektrozámek 12 V~

Rychlokonektor XF 868 / XF 433 modul OmniDEC, USB dekódování

Pojistky 1 (5 A)

Provozní teplota -20 °C až +55 °C

E045Elektronické řídící
jednotky

elektronická řídící jednotka

Model Objednací kód

Řídící jednotka E045 790005

Podívejte se na video řídící jednotky E045
vimeo.com/faacgroup/e045-en

Poznámka: řídící jednotka E045 může řídit jeden nebo dva pohony.
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PROGRAMOVATELNÉ FUKNCE (PROGRAMOVÁNÍ POMOCÍ DISLPLEJE A TLAČÍTEK)

Základní programování

Logické funkce
poloautomatická / automatická / poloautomatická ”krok za krokem“ / automatická ”krok za krokem“ /

automatická bezpečnostní / poloautomatická B / mrtvý muž C

Pauza programovatelná (0 až 9 min 50 s)

Počet motorů volitelné

Nastavení síly nastavitelné od 1 do 50 pro každý motor zvlášť

Použití enkodéru volitelné

Čas zavírání křídla programovatelné (0 až 1 min 30 s)

Zařízení BUS 2easy volitelné

Síla motoru 1 a 2 (nezávisle)

Učení pracovních časů
jednoduchý samoučící cyklus (max. 4 min 10 s)

(rozpoznání pracovního času a zpomalení dvou křídel pouze jedním pracovním cyklem) přes absolutní
enkodér SafeCoder se učí pozice otevírání / zavírání / zpomalení

Pokročilé programování

Uvolnění elektrozámku a koncové přibouchnutí volitelné (ulehčení elektrozámku)

Zpoždění při otevírání volitelné

Zpomalení křídla 1 programovatelné, procentuelně z kompletní dráhy (0 % až 99 %)

Zpomalení křídla 2 programovatelné, procentuelně z kompletní dráhy (0 % až 99 %)

Předblikání

Nastavení citlivosti detekce překážky programovatelné, je-li enkodér přítomen (10 stupňů)

Úhel hledání mechanického dorazu programovatelné, je-li enkodér přítomen

Správa souboru přes USB-A

Upgrade softwaru řídící jednotky volitelné

Upgrade konfigurace řídící jednotky volitelné

Upload seznamu rádiových kódů volitelné

Download konfigurace řídící jednotky volitelné

Download rádiových kódů do řídící jednotky volitelné

Důležité: elektronická řídící jednotka E045 je díky nové technologii                      kompatibilní pouze s přijímačem XF 868 / XF 433 a s fotobuňkami XP20 B D (“BUS” připojení).
BUS XIB interface je k dispozici pro připojení tradičních fotobuněk.


