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Napęd Łańcuch o ogniwach przesuwnych
Wysuw 350 mm
Napięcie zasilania 24 V DC
Maksymalny pobór prądu 0,35 A
Siła nacisku 200 N
Kolor RAL 9006 (srebrny)

Napędy łańcuchowe VENTIC przeznaczone są do
dziennej wentylacji naturalnej z zastosowaniem do
wszystkich rodzajów okien. Wyjście łańcucha w
środkowej części obudowy. Możliwość indywidualnego
zaprogramowania za pomocą sterownika PLP, funkcja
czynnego i biernego zabezpieczenia krawędzi podczas
zamykania oraz innowacyjne konsole montażowe to
główne atuty tego urządzenia.

Parametry:

do okien fasadowych, okien do połaci
dachowych, klap przewietrzających w
oranżeriach
niewielki pobór mocy
wyposażone w sterowaną mikroprocesorem
elektronikę silnika
funkcje napędu, właściwości oraz długość
wysuwu łańcucha są programowalne przez
Powerline (PLP1, PDA Servicetool)
bardzo cicha praca silnika
wyłącznik bezpieczeństwa z redukcją siły
kierunku zamykania
wyposażone w dodatkową bierną oraz czynną
opcję stabilizacji zamykania głównej krawędzi, z
możliwością wydłużenia przez bezpośrednie
podłączenie taśm zabezpieczających krawędź
funkcja TMS+ (połączony sygnał TMS oraz BRV)
synchronizacji napędów w jednej ramie
okiennej
programowanie wysuwu za pomocą magnesu
zaprogramowany wysuw jest przesyłany do
napędu tandemowego
funkcja odciążania uszczelki okna po
zakończeniu procedury zamykania
przebadane na 10 000 cykli pracy przy
obciążeniu znamionowym
proste podłączanie za pomocą łącznika
wtykowego
możliwość malowania proszkowego na
wszystkie kolory RAL
konsole montażowe bez widocznych śrub oraz
części metalowych

D+H VCD 204/350
Napęd łańcuchowy VENTIC 200N/350mm, 0,35A, srebrny
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Parametry techniczne
 

Napęd
Łańcuch o ogniwach przesuwnych

Wysuw
350 mm

Napięcie zasilania
24 V DC

Zakres zmian napięcia zasilania
19,2 ... 28,8 V DC

Maksymalny pobór prądu
0,35 A

Siła nacisku
200 N

Siła rozciągająca
150 N (zabezpieczająca siła odłączająca)

Siła blokowania
2000 N

Czas wysuwu
17 s/100mm

Przewód
2,5 m PVC

Obudowa
Odlew ze stopu cynkowego

Kolor
RAL 9006 (srebrny)

Zakres temperatur pracy
0 ... +60 °C

Stopień ochrony
IP 30

Wymiary
480x30x41 mm (szer. x wys. x gł.)

Waga
1,5 kg


