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PTC.3 - PTCI.3 3024 mm / PTCL.3-J3R 4024 mm

PTC.3 - PTCI.3 2660 mm / PTCL.3-J3R 3660 mm

AUTOMATIONS FOR GARAGE & INDUSTRIAL DOORS

SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE 
DO UŻYTKU REZYDENCYJNEGO

Centrala sterująca z wbudowanym odbiornikiem radiowym 
W zestawie jeden pilot TO.GO2A
Silnik wyposażony w enkoder

do 11 m2

CENTRALE STERUJĄCE:

24 Vdc
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

AUTOMATYKA DO BRAM GARAŻOWYCH I PRZEMYSŁOWYCH

 
  
  
  
 
  
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
  
  
  
 
  
 
  
 
  
  
 

•  Nienawrotny silnik 24 Vdc do użytku intensywnego,
  wbudowana centrala z zasilaczem impulsowym 230 Vac
  ± 10% 50/60 Hz zapewnia niski pobór prądu oraz dłuższą
  żywotność
•  Centrala sterująca wyposażona w innowacyjny system (ESA+)
  zmniejszający zużycie energii co gwarantuje pobór prądu
  podczas czuwania poniżej 1 W
•  Enkoder gwarantuje precyzję oraz bezpieczeństwo podczas
  pracy bramy
•  System STC umożliwia precyzyjne zarządzanie momentem
  obrotowym zależnie od położenia bramy co gwarantuje
  maksymalne bezpieczeństwo
•  Maksymalna prędkość 12 m/min
•  Automatyczne programowanie za pomocą pilota po
  zamontowaniu siłownika
•  Centrala wyposażona w oświetlenie LED zapewnia
  odpowiednią ilość światła. Istnieje możliwość aktywacji światła
  serwisowego za pomocą pilota. Działanie bistabilne lub tryb
  czasowy, możliwość wykorzystania jako lampa sufitowa
•  Możliwa praca awaryjna w przypadku zaniku zasilania
  sieciowego - wymagany montaż dodatkowych akumulatorów
•  System zapobiegający zgnieceniu z amperometryczną
  detekcją przeszkód
•  Zaprojektowany do podłączenia akcesoriów X.BE w celu
  integracji z automatyką domową KNX i programowania za
  pomocą aplikacji BeUP i interfejsu PRO.UP
•  Regulowane ograniczniki mechaniczne
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AUTOMATIONS FOR GARAGE & INDUSTRIAL DOORS

Odblokowanie 
kluczykowe zewnętrzne 
do bram segmentowych. 
Długość linki 1m.

Odblokowanie linkowe 
do bram garażowych z 
zamkiem. Długość linki 
5m.

Odblokowanie do 
siłownika ROMEO. 
Długość linki 4,5m.

Ogranicznik mechaniczny
do prowadnicy
(PTC.3/PTCI.3/
PTCL.4-J3R).
([opakowanie 5 szt.)

Ramię wahadłowe 
do drzwi uchylnych. 
W zestawie jeden 
mechaniczny ogranicznik 
prowadnicy.

Uchwyt do szybkiego 
mocowania sufitowego 
do modeli paskowych 
(PTC).
(opakowanie 5 szt.)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROMEO

Zasilanie 230 Vac (50-60Hz)

Zasilanie silnika 24 Vdc

Natężenie 1 A

Pobór energii w stanie spoczynku 8 mA

Maksymalna siła 600 N

Maksymalna prędkość otwierania 12 m/min

Cykl pracy użycie intensywne

Stopień ochrony IP40

Temperatura pracy -20°C /+50°C

Maksymalna powierzchnia bramy 11 m2/max

Wyłączniki krańcowe elektroniczne z enkoderem

Waga 2,5 kg

Prowadnica z paskiem do 
bram do H 2,5m 
(Dwa odcinki po 1,5m)

Prowadnica z paskiem 
do bram do H 2,5m 
(Jednoczęściowa o 
długości 3m)

Prowadnica z paskiem do 
bram do H 3,5m 
(Dwa odcinki po 2m)

Karta ładowania 
akumulatorów. 
W zestawie przewody.

Uchwyt do montażu 
akumulatorów do siłownika 
JIM.3

AUTOMATYKA DO BRAM GARAŻOWYCH I PRZEMYSŁOWYCH
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