
STArter
A  kompakt tolókapu meghajtásSTArter

A  kompakt tolókapu meghajtás



Előnyei:

  Nincs szükség aktív biztonsági élvédelemre 
a fő záródási éleken
  Karbantartásmentes meghajtás, hosszú 
élettartammal
  Nagyfokú biztonság a „DPS” Dinamikus 
erőfigyelési rendszernek köszönhetően
  24V technológia, szabályozott lágy indítás-
sal és megállással
  Energiatakarékos toroid trafó

Kézi szükségkioldás:
A SOMMER tolókapu meghajtásoknál a kaput bárme-
lyik helyzetében ki lehet reteszelni és bármelyik másik 
pozícióban visszazárni.

STA-1 motorvezérlés:
  a motorházba beépített, betűzhető kivitel
  TorMinal csatlakozással ellátva

Fogasléc:
Műanyag bevonatos 
fogasléc gondosko-
dik a halk futásáról a 
kapunak

STArter _  Kompakt, biztonságos és megbízható ...



"STArter" meghajtómotor
(Cikkszám: 3550V000)

meghajtás, beépített rádióvevővel és motorvezér-
léssel, univerzális alaplemez, 2 db négygombos 
távirányítóval (Cikkszám: 4020V005) és egy 
infrával (Cikkszám: 7020V000)

Szállítási terjedelem:

"STArter" meghajtás szett  
(Cikkszám: 3540V000)

meghajtás, beépített rádióvevővel és motorvezér-
léssel, univerzális alaplemez, 2 db négygom-

bos távirányítóval (Cikkszám: 4020V005) 
és egy infrával (Cikkszám: 7020V000) és 
négy méter műanyag bevonatú fogasléccel 

(Cikkszám: 5829V000)

... 300 kg-os kapukig,  
max. 6 méteres mozgási úttal

További előnyök:

  definiált mozgásirányok (nyit/zár) vagy beállítható részleges nyitás

  mechanikus érintkezés nélküli egyszerűen beállítható mágneses végállás  
kapcsolók (Reed szenzor), a pontos véghelyzetekért

  Biztonsági élvédelmi adó kiértékelő egysége beépítve

  Nem korrodáló elemek, amelyek ellenállnak az időjárás hatásainak

  Kompakt forma

  UV álló, időjárásálló műanyagház

  modern időtálló forma

  Univerzálisan felhasználható alaplemez, az egyszerű és gyors telepíthetőségért



4 gombos  
távirányító

A SOMMER rádiótechnika elonyei:
  Freqvencia modulált FM 868,8 MHz-es rendszer, ezáltal jelentősen jobb vevőképesség  
és jelátviteli biztonság

 Nincs szükség kívülről látható antennára

  Extrém biztonságos Somloq ugrókódos rendszer, ahol a kód 66 bit hosszúságú és  
74 milliárd különböző variációra ad lehetőséget.

  Öntanuló rendszer

  Nagyfokú megbízhatóság a felhasznált minőségi anyagok által

  Gyakorlatilag határtalanul bővíthető távirányítószám, ami pl. mélygarázsoknál bír nagy  
jelentőséggel

 Minimális áramfelvétel a jobb hatásfokú 868,8 MHz-es rádiórendszernek köszönhetően

 Lehetőség van az egyes kódok külön-külön törlésére a rádióvevőről

 A beérkező rádiójel többszörös ellenőrzése
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látogassa meg honlapunkat: www.ecotor.hu
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