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C721

24V elektromechanický pohon pro posuvné brány
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C721

NOVÝ PRINCIP PŘEVODOVKY VSTUPUJE DO SVĚTA
AUTOMATIZOVANÝCH SYSTÉMŮ POSUVNÝCH BRAN

Záložní bateriový kit
XBAT 24V s NiMH bateriemi (není
kompatibilní s E 124).

• Nový princip planetové převodovky (FAAC patent).
• Extrémně vysoká mechanická účinnost >80%.
• Elektronická řídící jednotka s virtuálním enkodérem
pro detekci překážky (reverzace pohybu v případě najetí
na překážku) a novou MASTER-SLAVE funkcí.
• Magnetické koncové spínače.
• Komerční využití pro brány o hmotnosti max. do 800 kg.
• Hliníková konstrukce a litinový pastorek pohonu.

Přijímač XF 433 MHz
Přijímač XF 868 MHz

Vestavěná řídící jednotka E721
• snadné programování pomocí tlačítek
a LCD displeje
• vysoká úroveň programovatelnosti
a nastavení provozních parametrů
• pracovní doba
• doba pauzy
• výkon motoru
• Master Slave: umožňuje provoz
dvou protilehlých bran
• možnost připojení BUS a tradičních fotobuněk
• 12 funkčních logik

Výhody redukce mobilních os
• extrémně vysoký mechanický výkon:
>80% (+50% ve srovnání s tradičními převodovkami)

• snížení vibrací a hluku
dvoupastorková satelitní převodovka
s posunem pastorků o 180° zajišťuje dokonalý
a plynulý provoz

• tuhost
díky záběru více zubů planetové
převodovky se síla přenáší rovnoměrně

C721 rozměry a technické parametry
Napájení
Napájení motoru
Příkon
Elektrický proud
Otáčky motoru
Max. točivý moment
Nápor na bránu

230 Vac 50 Hz
24 Vdc
290 W
12 A
3 600 ot./min.
30 Nm
530 N

Pastorek
Rychlost brány
Váha
Rozměry (d × š × v)
Třída krytí
Koncové spínače
Provozní teplota

Z28 modul 4
max. 18 m/min.
9 kg
300 × 180 × 280 mm
IP44
magnetické
-20 až +55 °C
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