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ΟΠΞΔΘΑΓΠΑΦΕΡ ΑΣΞΛΑΘΡΛΞΣ ΔΑΟΕΔΞΣ ΑΜΞΘΓΞΛΕΜΩΜ ΑΣΚΞΘΣΠΩΜ
Ο κεραληζκόο δαπέδνπ είλαη ηδαληθόο γηα απιόζπξεο ζε βίιεο όπνπ ελδηαθέξεη ηδηαηηέξσο ην
αηζζεηηθό κέξνο θαζώο, ιόγσ ηεο ελζσκάησζήο ηνπ ζην δάπεδν, δελ είλαη εκθαλήο.
ΕΤΜΘΙΑ ΤΑΠΑΙΗΠΘΡΘΙΑ
ροθοδοζία
Οαροτή μοηέρ
Ένηαζη
Οαραγόμενη δύναμη μητανιζμού
Ιύκλος λειηοσργίας
Επίπεδο προζηαζίας
Οσκνωηής
Λέγιζηο βάρος πόρηας
Λέγιζηο μήκος θύλλοσ
ατύηηηα ανοίγμαηος 90ο
Θερμοκραζία λειηοσργίας
Ίδιο βάρος

DU.350N
230Vac
230Vac
1,7Α
450Nm
πλερή ρξήζε
ΙΡ67
9κF
800 θηιά
4κ.
16’’
-20νC/+50oC
24 θηιά

 Σν ζύλνιν ηνπ απηνκαηηζκνύ πεξηιακβάλεη:
(2) κνηέξ ηύπνπ DU.350Ν
(2) γαιβαληζκέλα θνπηηά δαπέδνπ κε επίζηξσζε εηδηθήο ειεθηξνρεκηθήο
βαθήο γηα κέγηζηε αληνρή θαη πξνζηαζία από δηάβξσζε
ύζηεκα ρεηξνθίλεζεο κε θιεηδί
(1) εμσηεξηθό ειεθηξνληθό πίλαθα εληνιώλ
(1) εη ηειερεηξηζκνύ (δέθηεο-θεξαία)
(2) πνκπνύο ηειερεηξηζκνύ 2ch

ΟΠΞΡΘΕΑ ΑΝΕΡΞΣΑΠ ΑΣΚΞΘΣΠΑΡ
Η αλνηγόκελε απιόζπξα, πνπ ζα γίλεη από δηθό ζαο ζπλεξγείν, ζα πξέπεη λα θέξεη ηα θαηάιιεια
κεζαία θαη αθξαία stop, θαζώο θαη ειεθηξνκαγλεηηθή θιεηδαξηά, γηα πξνζηαζία από απόπεηξα
παξαβίαζήο ηεο, θαιύηεξε θαη αζθαιέζηεξε ιεηηνπξγία ησλ απηνκαηηζκώλ θαη θαη’ επέθηαζε
κεγαιύηεξε δηάξθεηα δσήο ρσξίο πξνβιήκαηα.
Η εηαηξεία καο δηαζέηεη θαηάιιεια αμεζνπάξ, Ιηαιηθήο θαηαζθεπήο, αλ δεηεζνύλ.
Ηλεκηρομαγνηηική κλειδαριά, επαγγεικαηηθνύ ηύπνπ,
γηα απηόκαην δηπινθιείδσκα θαη κεραληθόο ζύξηεο
Stop ακραίο κε ιάζηηρν ζε γαιβαληζκέλε ηζρπξή βάζε γηα απόζβεζε
θξαδαζκώλ, εξγνζηαζίνπ Rolling Center Ιηαιίαο
Απαηηνύληαη 2 ηεκ. γηα δίθπιιε πόξηα
Stop μεζαίο, κεηαιιηθό γαιβαληζκέλν κε ζηξνγγπιεκέλα
άθξα, γηα θαιύηεξν ηεξκαηηζκό ησλ θύιισλ ηεο πόξηαο,
εξγνζηαζίνπ Rolling Center Ιηαιίαο
Απαηηείηαη 1 ηεκ. γηα δίθπιιε πόξηα

./.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΔΑΠΕΔΟΤ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΑΤΛΟΘΤΡΑ

Επίζεο, γηα ηελ θαιύηεξε ιεηηνπξγία ηεο πόξηαο θαη θαη’ επέθηαζε ηνπ απηνκαηηζκνύ,
πξνηείλνπκε, αληί κεληεζέδσλ, ηελ ηνπνζέηεζε εηδηθώλ βάζεσλ βαξηάο θαηαζθεπήο κε ξνπικάλ
απηνιίπαληα, σο αθνινύζσο:
Άνω Μεηαιιηθέο πιάθεο κε ηζρπξά απηνιίπαληα ξνπικάλ
θιεηζηνύ ηύπνπ ηύπνπ PG70S, εηζαγσγήο, εξγνζηαζίνπ Rolling Center Ιηαιίαο,
βαξέσο ηύπνπ
Μέγηζην βάξνο θύιινπ: 1.000kg

ΡΣΡΗΛΑ ΑΡΦΑΚΕΘΑΡ ΑΣΞΛΑΘΡΛΞΣ (ΑΜ ΤΠΕΘΑΡΘΞΣΜ)
Ρημείωζη: Η βαζηθή ιεηηνπξγία ηεο πόξηαο γίλεηαη κε ηε ρξήζε αζύξκαηνπ ηειερεηξηζηεξίνπ από
ην απηνθίλεην. Δίλνληαο κηα εληνιή ε πόξηα αλνίγεη θαη θιείλεη κόλν κεηά από λέα εληνιή κε ην
ηειερεηξηζηήξην. Έηζη, δελ είλαη εληειώο απαξαίηεηα πξόζζεηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο, όπσο
θσηνθύηηαξα, θιπ. Αλ όκσο είλαη πεξηζζόηεξνη ηνπ ελόο ρξήζηε, ηόηε θαιό ζα είλαη λα
εμνπιηζηεί ε πόξηα ζαο κε ηα αθόινπζα :
Ζεύγος θωηοκσηηάρων αζθαλείας (πνκπόο – δέθηεο) κε δέζκε ππεξύζξσλ γηα ηελ
απηόκαηε επαλαθνξά ηεο πόξηαο ζε αλνηρηή ζέζε ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο δέζκεο
από εκπόδην θαηά ην θιείζηκν ηεο πόξηαο
(απαηηνύληαη 2 δεύγε γηα κέγηζηε αζθάιεηα πεδώλ θαη νρεκάησλ)

Ιολωνάκι αινπκηλίνπ κε βάζε ύςνπο 50 εθ., γηα ηε ζηήξημε
ησλ θσηνθπηηάξσλ
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