Automatisering
voor schuifhekken
tot 300 kg

De automatisering is
volgens de Europese
voorschriften getest
op kracht

Nieuwe

Bx-243
Getest volgens de
Europese voorschriften
Bx-243 is een nieuwe automatisering
voor schuifhekken tot 300 kg voor
woningen.
Een nieuwe motor die voldoet aan de
parameters van de Europese
voorschriften, om aan de meest
complexe veiligheidseisen te voldoen.

Bx-243
Dankzij de testen volgens de normen die worden gesteld
aan de maximale krachten van de vleugel wordt de BX-243
het product met de hoogste veiligheidsstandaard voor voor
deze toepassing.
Een complete automatisering met door een encoder
gecontroleerde bewegingen is de ideale oplossing voor
alleenstaande woningen.

BX-243 is een
automatisering
met een
24 Volt motor

De elektronica

Geen stroomonderbreking meer!
Het elektronisch 24V-systeem van BX-243
herkent automatisch eventuele stroomonderbrekingen en activeert in dit geval de
in het systeem ingebouwde hulpbatterijen
(optioneel).

Behalve de normale besturing en
beveiliging, heeft de nieuwe elektronica van BX-243 nog meer bijzondere functies voor een totale controle
over de automatisering en de manier waarop deze werkt:
> Signaleringslampjes
op de elektronische printkaart
zodat u vlot kunt controleren of de
functies van de installatie perfect
werken.
> Vereenvoudigde installatie
met één driepolige kabel en een
printkaart
die horizontaal is gemonteerd.
> Eindschakelaars
veilig in de motorkast ingebouwd.

Toepassingslimieten
Vleugelbreedte (m) Vleugelgewicht (Kg)

8,5

Afmetingen

300

Het gamma

Snelle ontgrendeling.
Met een ingebouwde hendel die beschermd is met een vergrendelbare
klep kunt u het hek in noodgeval snel
en vlot met de hand openen.

BX-243

114

LB90

Automatisering
met elektronische printkaart voor schuifhekken
tot 300 kg en met een
max. vleugelbreedte
van 8,5 m.
Elektronische kaart voor
aansluiting van 2 noodbatterijen van
12V - 1,2Ah.

335

Standaard installatie
105
149

Sleutelschakelaar

117,5

12,5

Veiligheidsfotocel
Veiligheidsfotocel
Veiligheidsfotocel

161

149
298

Knipperlicht
Plaatje
geautomatiseerd
hek

212

Antenne

Technische kenmerken
Type

BX-243
IP54

Beveiligingsgraad
Voeding stuurkast
Voeding motor
Max verbruik

(V)

24 D.C.

(V)

7

(A)

Nominaal vermogen
Kracht

(W)

170

Automatisering BX-243
Stuurprint
Radio-ontvanger

300

(N)

Arbeidstussentijd

230 A.C. 50/60Hz

(%)

Bewegingssnelheid

(m/min)

Bedrijfstemperatuur (°C)

intensief gebruik

Veiligheidsfotocel
Verdeeldoos voor de
aansluitingen

12
-20° ÷ +55°
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Overeenstemming
met
EN12445
- EN12453. De ingebouwde printkaart
controleert constant de bewegingen van
de vleugel door middel van een ENCODER
voor een veilige kracht in overeenstemming
met de op dit ogenblik geldende Europese
voorschriften.

