Robo
Si³owniki elektromechaniczne do bram przesuwnych
o ciê¿arze do 400 kg lub do 600 kg.

Wygodny mechanizm
odblokowania awaryjnego Nice
w przypadku braku zasilania

Wersja 24V z enkoderem magnetycznym, do 400 kg,
przeznaczona do intensywej pracy.
Prosty: wbudowana elektronika z wyjmowanymi wtyczkami.
Sprawdzony: ³atwy monta¿, estetyczne wzornictwo, doskona³e
parametry i niezawodnoœæ.
Prêdkoœæ przesuwu bramy - do 10.8 m/min.
Bezpieczny: zwolnienie podczas otwierania i zamykania bramy.
Funkcjonalny: funkcje centrali mo¿na rozszerzyæ stosuj¹c
kartê PIU (ROBO1000).
Wersja 24V z magnetycznym enkoderem, idealna do pracy
intensywnej:
• ³atwe programowanie za pomoc¹ jednego przycisku
• elektroniczna regulacja si³y
• automatyczne programowanie po³o¿eñ krañcowych bramy
• programowany czas pauzy, czêœciowe otwarcie, ³agodny start
przy otwieraniu i zwolnienie przy zamykaniu
• mo¿liwoœæ pracy w przypadku braku zasilania - pod³¹czenie
akumulatora i karty ³adowania CARICA (opcja) - ROBO1124
Mocny, wytrzyma³y,
aluminiowy korpus

Fotokomórki typu BF/MOF/FK/F210/FT210.
Robo500 (patrz strona 107).
funkcje central strona 64/65

cena netto

cena brutto

ROBO1000

samohamowny si³ownik, silnik 230V, do 600 kg, wbudowana centrala steruj¹ca

1 400,00

1 722,00

ROBO1124

samohamowny si³ownik, silnik 24V, do 400 kg, wbudowana centrala steruj¹ca, enkoder, do intensywnej pracy

1 700,00

2 091,00

Kod

Parametry

RO1124

RO1000

(V)

230/24

230/230

Moc pobierana

(W)

120

400

Natê¿enie pr¹du

(A)

0.5

1.8

Natê¿enie pr¹du (silnik)

(A)

5.0

1.8

Wbudowany kondensator

(uF)

-

14

Stopieñ zabezpieczenia

(IP)

44

44

(Nm)

10

17

12.0

10.8

Zasilanie/Zasilanie silnika

Nominalny moment obrotowy
Prêdkoœæ bamy
Max. ciê¿ar bramy
Temperatura pracy

(m/min)
(kg)
o
(C
min/max)

Klasa izolacji

400

600

-20 do +50

-20 do +50

1

1

Intensywnoœæ pracy

(%)

80

30

Ciê¿ar

(kg)

11.7

13.5
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290

250

[legenda]
[3 x 1.5 mm]2 zasilanie
2
[4 x 0.5 mm ] linia foto (RX)
[2 x 0.5 mm2] linia foto (TX)
[4 x 1.0 mm2] zamek, przycisk
2
[2 x 0.75 mm ] lampa 230V
[Rg58] antena

Akcesoria

inne dodatkowe akcesoria - patrz strony 84 - 93

PIU

karta rozszerzaj¹ca
funkcje central
(funkcje strona 64/65)

110,00

135,30 brutto

BF

fotokomórki (para), zasiêg 15 - 30 m

160,00

196,80 brutto

LOLA

ROA6

listwa zêbata nylonowa M4, w
odcinkach po 0,5 metra, pakowana
po 10 sztuk, cena za 5 mb

listwa zêbata nylonowa M4,
z rdzeniem stalowym, w odcinkach
metrowych

200,00

246,00 brutto

LUCY

61,50 brutto

CARICA

lampa sygnalizacyjna 230V

85,00

50,00

ROA8

104,55 brutto

61,50 brutto

50,00

B12-B

karta ³adowania akumulatorów
do si³ownika RO1124

110,00

listwa zêbata metalowa M4,
ocynkowana, 30x8 mm, w odcinkach
metrowych, w komplecie ze œrubami
i tulejami dystansowymi

akumulator 12 V 7.2 Ah
do si³owników 24V

135,30 brutto

170,00

209,10 brutto
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