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DTM-SWIFT 350
zasilanie 230VAC

samoblokujący mechanizm napędowy

bezpieczna konstrukcja mechanizmu
rozsprzęglającego

Elektromechaniczne siłowniki DTMSWIFT350 przeznaczone są do bram
skrzydłowych użytkowanych przez
klientów indywidualnych. Zastosowane
w siłownikach rozwiązania zapewniają
niezawodność dzięki wytrzymałej
aluminiowej konstrukcji odpornej na
korozję oraz w całości zabezpieczonemu
mechanizmowi napędowemu. Dostępne
osobno jak i w zestawach zawierających
wszystkie niezbędne elementy
mechaniczne i elektroniczne w
atrakcyjnych cenach.

DTM-SWIFT 350
napędy elektromechaniczne
do bram skrzydłowych

Parametry podstawowe

Wszechstronny w zastosowaniu
Napędy DTM-SWIFT350 przeznaczone są do bram
skrzydłowych o długości skrzydła do 3m, użytkowanych
przez klientów indywidualnych i małe firmy. Siłowniki
wyposażone w mechaniczny ogranicznik krańcowy, zasilane
napięciem 230VAC dostępne są osobno jak i w zestawach
zawierających wszystkie niezbędne elementy mechaniczne i
elektroniczne.

obudowa: aluminiowa z elementami
z tworzywa sztucznego
zasilanie: 230VAC / 50Hz ±10%
pobór prądu: 1,6A
moc: 350W
kondensator: 8µF
klasa ochrony: IP-44
skok siłownika / prędkość: 12mm / s
siła uciągu: 2200N
intensywność pracy: 30% / h (18 cykli / h)
temperatrura pracy (min / max): -20°C / +55°C
waga: 10kg

Bezpieczeństwo i niezawodność
W całości zabezpieczony mechanizm napędowy siłownika
gwarantuje wieloletnią, bezawaryjną pracę dzięki wysokiej
odporności na zewnętrzne warunki.

Dopuszczalne parametry skrzydła bramy

Solidny i trwały
Aluminiowa konstrukcja siłownika odporna na korozję oraz
galwanizowane akcesoria montażowe gwarantują solidność
w każdych warunkach atmosferycznych, w temperaturze od
-20°C do +55°C. Samoblokujący mechanizm napędowy
pozwala uniknąć montażu dodatkowych zamków w bramie.
Odblokowany kluczykiem mechanizm sprzęgła umożliwia
ręczną obsługę bramy w przypadku braku zasilania lub
awarii.

szerokość: do 3m
ciężar: do 250kg
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