
Gyors.  Gyorsabb.  duo  rapido.



Új
Meghajtási egység:

650n-os maximális húzó és tolóerővel, és 
220 mm/s.-os sebességgel, az eddigieknél 
gyorsabban mozgatja a garázskaput.  
A fokozatmentes gyorsítás és lassítás biztosítja 
a már eddig is jól ismert működési komfortot.

Végállás kapcsolók:

Mechanikus végállások 
segítségével a véghely-
zetek egyszerűen és 
pontosan beállíthatóak.

SVS – Biztonsági  
zárrendszer:

A szükségkioldás, a meghajtás 
minden helyzetében elvégezhe-
tő és bármely másik helyzetben 
visszareteszelhető.

Még gyorsabb: a még ideálisabb motorkocsi következtében

Sínegység:

A sínegység, 5 méter csatlakozóká-
bellel, a következő mozgási utakkal 
rendelhető: 2.600 mm, 3.000 mm, 
3.400 mm.
3000 mm.-től a kiegészítő mennyezeti rögzítés is tartozék.

Made in 
Germany



Vezérlésház:

A különálló vezérlésházba beépített 
nyomógomb, világítás és rádióvevő 
(FM868,8 MHz.), biztosítja az ideá-
lis szerelhetőséget mind az oldalfal-
ra, mind pedig a mennyezetre.

Így nincs szükség elektromos 
megtáplálás kiépítésére, mivel a már 
rendelkezésre álló dugaszolóaljza-
tok is felhasználhatóak.

Maximális sebesség: 220 mm /s (nyitási irányba) 
 180 mm /s (zárási irányba)

Max. húzó- /nyomóerő:  650 N

Üresjárati teljesítményfelvétel:  ~ 2 W

Hálózati csatlakozás:   AC 230 V, 50 Hz

Működési tartomány:  -20°C/+60°C

Meghajtás: duo rapido (Art.-Nr. 3040V000)

Sínegység 
2.600 mm-es mozgatási úttal Art.-Nr. 1890V000 
3.000 mm-es mozgatási úttal Art.-Nr. 1891V000 
3.400 mm-es mozgatási úttal Art.-Nr. 1892V000

Csomagolás: Vezérlés és motorkocsi, illetve a 
 sínegység külön van csomagolva

Ütemezhető lágy indítás, lágy megállás:  igen

Kaputipusok: Billenő, szekcionált és  
 szárnyaskapu

Billenőkapu max. magassága: 3.400 mm 
sín hosszabítással (külön tartozék): 4.150 mm

Szekcionált kapu max. magassága: 3.150 mm 
sín hosszabítással (külön tartozék): 3.900 mm

Max. kapuszélesség:  5.000 mm

Minimális magassági helyigény:  35 mm

Távvezérlés:  FM 868,8 MHz

Kódolási rendszer:  Somloq ugrókód

Rádióvevő csatornáinak száma:  2

Kompakt: Minden szám adat és tény.



Biztonság: A SOMMER rádiórendszerrel.
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látogassa meg honlapunkat: www.sommer.eu

SOMMER Kaputechnika Kft.
H-1214 Budapest
II. Rákóczi Ferenc út 277.

Tel.: 06 1 277 4272
Fax: 06 1 276 4439
E-Mail: info@sommerkft.hu

  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

 A távirányító tokja védi a nyomógombokat a véletlen működtetéstől


