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NICE SHEL75 Zestaw do
bram garażowych
Cena

876,00 zł

Cena poprzednia

1 094,70 zł

Dostępność

dostępny

Czas wysyłki

24h

Numer katalogowy

SHEL75KCE

Producent

Nice

Opis produktu
Napęd SHEL 75 polecany jest do bram garażowych o powierzchni bramy do 11m2.
Najważniejsze cechy modelu SHEL:
siła uciągu 750N
szybki montaż w każdym miejscu dzięki wstępnie zmontowanej prowadnicy
zwiększający bezpieczeństwo amperometryczny system wykrywania przeszkody - służy do wykrywania ewentualnych
przeszkód, które mogą wystąpić podczas normalnego ruchu bramy. Dzięki tej funkcji, w chwili napotkania na
przeszkodę, siłownik zatrzymuje bramę i zmienia kierunek jej ruchu
zoptymalizowany napęd łańcuchowy zapewnia cichą pracę bramy
praktyczny system odblokowania awaryjnego przy pomocy linki w przypadku braku napięcia
funkcja częściowego otwarcia bramy, dzięki której siłownik otwiera bramę tylko częściowo pozwalając przewietrzyć
garaż lub wejść do niego bez potrzeby czekania na całkowite otwarcie bramy
funkcja automatycznego zamknięcia bramy
możliwość zaprogramowania do 150 pilotów typu FLO/FLOR/SMILO/NICEWAY
możliwość podłączenia fotokomórek i listwy rezystancyjnej, znacznie zwiększających bezpieczeństwo użytkowa
Łatwy montaż, ciche działanie i przystępna cena to cechy charakterystyczne tej linii produktów.
W skład zestawu wchodzą:
Siłownik 750N z silnikiem 24V
Wbudowana centrala sterująca OGA0
Radioodbiornik 433,92MHz zintegrowany z płytą elektroniki (możliwość wczytania pilotów
FLOR/ONE/NICEWAY/INTI/SMILO)
2 piloty czterokanałowa FLO4RE
Jednoelementowa szyna prowadząca 2850mm z łańcuchem
Parametry techniczne
Parametr
Natężenie prądu silnika
Moc znamionowa pobierana przez silnik
Moment obrotowy
Stopień ochrony
Prędkość liniowa
Prędkość obrotowa
Pow. bramy uchylnej maksymalna
Pow. bramy sekcyjnej maksymalna
Wysokość bramy maksymalna - brama
sekcyjna
Wysokość bramy maksymalna - brama
uchylna
Siła uciągu maksymalna
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Jednostka
A
W
Nm
IP
m/sek
obr/min
m2
m2
m

Wartość
7,5
40
0,08-0,14
11,2
9,6
2,4

m

2,8

N

750

Temperatura pracy
Intensywność pracy
Wymiary
Ciężar
Ciężar bramy maksymalny
Średnica otworu na wał bramy
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