
Charakterystyka

łączy napęd G1000P ze światem i światłem

KARTA PRODUKTU

NAPĘD BRAMY GARAŻOWEJ
G1000P_Extender
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Parametry podstawowe

Proxima Electronics

tExtender to dodatkowy moduł rozszerzający funkcjonalność napędu G1000P montowany przez producenta w dostępnym dla użytkownika
przedziale oświetleniowej lampy LED.
Extender zawiera: PRZEKAŹNIK NR 1 i NR 2 oraz NADAJNIK RADIOWY
PRZEKAŹNIK NR 1 może być: zwarty tak długo, jak długo włączone jest oświetlenie LED napędu (1-9 minut - ustawiane w napędzie); 
zwarty natychmiast, gdy brama została otwarta i pozostaje niezamknięta; zwarty, gdy brama pozostaje całkowicie otwarta 
przez określony czas (3-10-30 minut)
PRZEKAŹNIK NR 2: zostaje zwarty tak długo, jak długo włączone jest oświetlenie LED napędu (1-9 minut - ustawiane w napędzie)
NADAJNIK RADIOWY 433.92MHz może wysłać informacje o dowolnych zdarzeniach
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Zasilanie:
Przekaźnik NR 1:
Przekaźnik NR 2:
Nadajnik radiowy:

12/24V/20ma DC
styki 24V/500mA; NO i NC

styki 230VAC/1A; NO
433.92MHz; kod zmienny
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PROXIMA Sp.j. 87-100 Toruń, ul. Polna 23A, tel. 56 660 2000, www.proxima.pl

Współpraca z fotokomórką zwiększającą bezpieczeństwo
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Dwa wejścia przewodowe PB i PE mogące niezależnie pracować w jednym z trybów:
krok po kroku, zamknij, a gdy brama w ruchu STOP, OTWÓRZ, a gdy brama w ruchu STOP,
STOP, pozycja ulubiona bramy, a gdy w ruchu STOP, krok po kroku z oświetleniem - krótkie
naciśnięcie przycisku włącza / wyłącza tylko oświetlenie, naciśnięcie dłuższe niż 0.5s steruje
bramą krok po kroku, JJ - Jednoznacznie Jednoprzewodowy, krótkie <2s zwarcie z masą wejścia
całkowicie otwiera bramę, długie >2s całkowicie zamyka bramę, Fotokomórka (tylko PE)
Funkcja autozamykania całkowicie otwartej bramy od 1 do 9 minut
Precyzyjny czujnik przeciążenia odwracający ruch bramy w przypadku wykrycia przeszkody
Pięciostopniowa regulacja czułości przeciążenia
Miękki start i stop bramy
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Do wyboru dowolny zmiennokodowy pilot Proxima
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RoHS
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