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C850

Elektromechanický rychlý pohon pro posuvné brány

C850
ELEKTROMECHANICKÝ PRŮMYSLOVÝ POHON PRO POSUVNÉ
BRÁNY: RYCHLÝ, VÝKONNÝ, SNADNÁ INSTALACE A NASTAVENÍ
• Pro průmyslové posuvné brány o hmotnosti až 1800 kg s rychlostí
(nastavitelnou) až 0,7 m/s a maximální doporučenou délkou brány 20 m.
• Ideální pro obchody, sklady, nákupní střediska, vězení, zastupitelské
		 úřady nebo pro jakoukoliv aplikaci, kde může být požadován rychlý
a neustálý provoz (100%).
• Výkonný elektromotor: 1,1 KW se samosvornou převodovkou
(není nutná elektrická brzda).
• Snadné a rychlé programování pomocí frekvenčního měniče 1,5 kW pro:
		 - provozní rychlost
		 - rychlost zpomalení
		 - čas zrychlení
		 - čas zpomalení
• Integrovaná plnohodnotná řídící jednotka chráněná kovovým krytem
a plastovým průhledným víkem.
• Integrované koncové spínače.
• Základnová deska ze 4 mm silné galvanicky pozinkované oceli
s kabelovým průchodem.
• V případě výpadku napájení jednoduchý manuální uvolňovací systém,
který umožňuje otevřít a zavřít bránu ručně. Manuální zařízení pro
uvolnění může být aktivováno z vnější strany pohonu bez sejmutí krytu.

Čtyři integrované mechanické koncové spínače s jemným nastavením pro zajištění přesné polohy zpomalení
a zastavení v koncové poloze.

Integrovaná plnohodnotná řídící jednotka, snadno
programovatelná pomocí displeje a tlačítek, vestavěné 2 detektory indukčních smyček, plný rozsah
funkčních logik (včetně logiky PE). Řídící jednotka je
chráněna kovovým krytem a průhledným plexisklem
umožňující snadný servis a údržbu.

1,5kW výkonný integrovaný frekvenční měnič, snadno programovatelný, umožňující velmi přesné nastavení rychlostí a plynulé zpomalení.

C850 rozměry a technické parametry
napájení
maximální příkon
síla na pastorek
maximální točivý moment
typ pastorku
maximální doporučená délka brány
maximální hmotnost brány
rychlost brány
typ koncových snímačů

240 Vac 50 Hz
1 800 W
1 800 N
110 Nm
Z28 modul 4
20 m
1 800 kg
min. 20 m/min / max. 42 m/min
mechanické

řízení motoru
maximální výkon frekvenčního měniče
provozní teplota
typ pohonné jednotky
hmotnost pohonu
třída krytí
rozměry pohonu
typ použití
R.O.T.

frekvenční měnič
1,5 kW
-20 až 55 °C
samosvorná, 1,1 kW
49 kg
IP55
viz obrázek
průmyslová oblast
nepřetržitý provoz
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