
Charakterystyka

do bram segmentowych i uchylnych
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NAPĘD BRAMY GARAŻOWEJ

ZABEZPIECZENIA
BUDYNKÓW

ZABEZPIECZENIA
POJAZDÓW

AUTOMATYKA
BRAM

AUTOMATYKA
ROLET

Parametry podstawowe
Proxima Electronics

t
t
t
t

t

0

Zasilanie Silnik napędowy: : 230V AC/50Hz, 24V DC,
 180W,  110mm/s,Moc pobierana: Prędkość bramy:

od -20 C do +40 C, max. 12W,Temp. pracy: Akcesoria: 
 max. 14m,  IP20,Powierzchnia bramy: Stopień ochrony:

 max. 4min.,  LED,Czas pracy ciągłej: Lampa:
 433,92MHz (kod zmienny),  12kg,Częstotliwość:  Waga:
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Moment napędowy: Bezpiecznik: 1000Nm,  2,5A

Napęd Proxima GP1000L to mocny (1000Nm), CICHY, nowoczesny, bezpieczny i trwały napęd bramy garażowej,
Ponad 3-metrowa szyna z awaryjnym odblokowaniem wózka i cichym, paskowym przenoszeniem napędu,
Samohamowna, przekładnia ślimakowa w metalowej obudowie, zespolona z silnikiem 24V DC,
Podwójny czujnik obrotów umożliwiający wykrywanie kierunku ruchu bramy, kontrolę prędkości, przeciążenia oraz położenia 
bramy,
Miękki start i miękki stop bramy,
Dwie prędkości ruchu bramy 100% i 0%,A 8
Ustawianie częściowego otwierania bramy pilotem - od 0% do 0% całkowitej wysokości bramy,  brak otwierania 1 9 0
częściowego,
Ustawiana siła przeciążenia, po której brama odwróci bieg - od  do , wraz z ustawianiem minimalnego czasu trwania tego 1 5
przeciążenia -  czas standardowy oraz x25% zwiększony o x25% lub x25% zwiększony o 50%,0 1 2
Ustawienie długości odwróconego ruchu bramy po wykryciu przeciążenia - od 0% do 0% całkowitej długości ruchu bramy, 1 9
cyfra  brama otworzy się całkowicie,0
Ustawiania wysokości ponad pozycję całkowicie zamkniętej bramy, po przekroczeniu której, zamykająca się brama po 
napotkaniu przeszkody, nie będzie odwracała swojego ruchu (będzie ignorowała przeciążenie) - od 0cm do 9cm, opcja 
przydatna, gdy próg bramy bywa np. zaśnieżony,
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Autozamykanie całkowicie otwartej BRAMY lub autozamykanie bramy znajdującej się w dowolnym położeniu po: od x15s do 1
9 0x15s (od 15s do 135s). Brak autozamykania - s,
LEDowe oświetlenie otoczenia - od  minuty do  minut,1 9
Wejście PE (NC) fotokomórki, które powinno być aktywowane, gdy włączone jest autozamykanie,
Wejście PB steruje krok po kroku napędem,
Konfigurowane wejście SD (NC lub NO) blokuje ruch bramy - np. z powodu niezamkniętej furtki w bramie,
Wyjście 24V/200mA do lampy ostrzegawczej, która miga co 1s na 1s podczas ruchu bramy,
Możliwość wyboru czy bramą może sterować tylko zarejestrowany przycisk pilota, czy wszystkie przyciski tego pilota,
Wyjście Zasilania 24VDC,
Alarm konserwacyjny po wykonaniu od 000 do 000 cykli pracy bramy, cyfra  oznacza brak ustawionego alarmu,1 5 0
Pamięć 50 pilotów z kodowaniem zmiennym, można ograniczyć liczbę rejestrowanych pilotów do : od x5 do x5. Litera  - 1 9 A
50 pilotów.

PROXIMA Sp.j. 87-100 Toruń, ul. Polna 23A, tel. 56 660 2000, www.proxima.pl

RoHS

t
t
t
t
t

t


	Strona 1
	Strona 2

