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Napięcie zasilania 24 V DC
Maksymalny pobór prądu 1 A
Moment obrotowy 10 Nm
Kąt otwierania 90 / 180 °
Czas pracy 8s / 180°
Kolor Biały / srebrny

Rygiel okienny BDT 010-RC, stanowi realną alternatywę
dla systemów wentylacyjnych. Montuje się go w miejscu
klamki na oknach posiadających zawiasy z prawej bądź
lewej strony, wyposażonych w kompatybilne okucia
activPilot Comfort PADM (Winkhaus). Napęd posiada
metalową obudowę wyposażoną w panel dotykowy,
służący ręcznemu uruchamianiu funkcji urządzenia.
Posiada on różne automatyki, włącznie ze zdalnym
sterowaniem przy użyciu pilota. Możliwe jest również
bezpieczne szyfrowanie i zmiana kodu, które chronią
osoby nieupoważnione przed wprowadzaniem zmian w
ustawieniach urządzenia.

Uruchomienie funkcji rygla powoduje równomierne,
przebiegające na całym obwodzie skrzydła okna,
odsunięcie jego powierzchni od framugi. Okno jest przy
tym cały czas zamknięte, pozostawiając rozszczelnienie
umożliwiające kontrolowany przepływ powietrza z
uwzględnieniem potrzeb wentylacji oraz warunków
panujących na zewnątrz. Dodatkową zaletą urządzenia
jest cicha praca, uzyskana dzięki zastosowaniu trybu
redukcji hałasu VNR.

Rygiel BDT 010-RC umieszczony został w trwałej
metalowej obudowie, stanowiącej gwarancję trwałości
urządzenia, a jego proste wzornictwo pozwala na
swobodną integrację z nowoczesną architekturą.
Dostępny jest w trzech wersjach kolorystycznych –
białym, srebrnym oraz grafitowym.

Parametry:

kontrolowana naturalna wentylacja dzięki
zabudowanemu napędowi BDT 010-RC firmy
D+H Mechatronic oraz okuciu activPilot Comfort
PADM firmy Winkhaus
wygodne otwieranie okna za pomocą zdalnego
sterowania lub panelu dotykowego
podświetlany panel dotykowy posiada różne
funkcje automatyki bezpiecznego szyfrowania i
zmiennego kodu, chroniącego przed użyciem
przez nieupoważnione osoby
tryb redukcji hałasu VNR pozwala na
szczególnie cichą pracę
wysokiej jakości metalowa obudowa
zamykanie okna za pomocą jednego przycisku
napęd można zamontować na oknach
posiadających zawiasy z lewej lub prawej strony

Parametry techniczne  
Napęd Ryglujący
Napięcie zasilania 24 V DC
Zakres zmian napięcia zasilania 20,4 ... 27,6 V DC
Maksymalny pobór prądu 1 A
Prąd spoczynkowy 50 mA (maksymalnie)
Moment obrotowy 10 Nm
Kąt otwierania 90 / 180 °
Czas pracy 8s / 180°
Kolor Biały / srebrny
Zakres temperatur pracy -5 ... +60 °C
Stopień ochrony IP 40
Wymiary 48x205x45 mm (szer. x wys. x gł.)
Waga 0,75 kg

D+H BDT 010-RC (WS)
Napęd ryglujący 24V/1A, system Winkhaus, biały / srebrny


