
Stropní pohony DOORMAX odpovídají všem bezpečnostním a moderním požadavkům pro ovládání

garážových vrat. Jsou vybaveny funkcemi soft start / soft stop, automatické zavírání i kontakty

pro připojení bezpečnostních prvků, jako jsou fotobuňky nebo stop tlačítko.

Pohony řady STANDARD jsou nabízeny v silách 600N, 1000N, 1200N, pohony řady SPEED jsou nabízeny

v silách 600N, 1000N. U stropních pohonů je na výběr řetězová nebo řemenová (nylonová) vodící dráha.

Balení motoru obsahuje hlavu motoru, 1 ks 4–kanálového dálkového ovladače s technologií plovoucího

kódu o frekvenci 433,92 MHz a držáky pro uchycení vodící kolejnice.

Nastavení koncových poloh i naladění dálkového ovladače je velice jednoduché a rychlé. Lehký a plynulý

chod je zabezpečen pomocí funkce soft start / soft stop, která zaručuje pomalý rozjezd a pomalý dojezd

vrat do koncových poloh, což zajišťuje maximálně tichý chod vrat a dlouhou životnost.

Pohony DOORMAX splňují všechny evropské normy. K pohonům lze doplnit volitelné příslušenství,

jako jsou bezpečnostní fotobuňky, bezdrátové nebo kabelové nástěnné tlačítko, ochranný kontakt

vstupních dveří nebo externí přijímač.

Při výpadku elektrického proudu zůstane pohon zablokovaný proti nežádoucímu otevření. V tomto případě

lze vrata otevřít ručním nouzovým odblokováním. Stropní pohon DOORMAX je možno doplnit o záložní

baterii, která zajišťuje jeho provoz po výpadku elektrického proudu.

Snadné programování a ovládání

Záruka na pohon DOORMAX 3 roky

Výkonné LED osvětlení

Skrytý digitální displej

Možnost záložní baterie a příslušenství

Stropní pohon DOORMAX

pro sekční garážová vrata!

Stropní pohon DOORMAX

pro sekční garážová vrata!



Autorizovaný prodejce:

Za chyby tisku neručíme. Všechna vyobrazení a barvy jsou pouze ilustrativní.

www.kruzik.cz

tel.: 800 100 231

FS 600 FS 1000 FS 1200

Max. výška vrat

Mechanismus dráhy

L.E.D. světlo

Nastavení koncových poloh

Transformátor

Radiová frekvence

Typ kódování

Počet ovladačů

Kapacita paměti přijímače

Přípojka pro maják

Teplota okolí

Bezpečnostní funkce

Stupeň krytí

Napájecí napětí 220 - 240V, 50–60 Hz

Max. tažná síla 600 N 1000 N 1200 N

Max. plocha vrat

IP20

SOFT START a SOFT STOP, bezpečnostní fotobuňky,

maják, bezpečnostní STOP

-40 až +50 °C

Ano

20 rozdílných kódů

1 × FST-03 (4-kanálový)

433.92 MHz

Ochrana před přetížením

Elektronické

15 ks LED

řetěz / řemen

3000 mm

7.5 m
2

12.0 m
2

15.0 m
2

3000 mm 3500 mm

Technologie plovoucího kódu (7.38 × 10 kombinací)
19

FS 600 SPEED

220 - 240V, 50–60 Hz

600 N 1000 N

IP20

-40 až +50 °C

Ano

20 rozdílných kódů

Technologie plovoucího kódu (7.38 × 10 kombinací)
19

433.92 MHz

Ochrana před přetížením

Elektronické

15 ks LED

řetěz / řemen řetěz / řemen

3000 mm

7.5 m
2

12.0 m
2

3000mm

FS 1000 SPEED

SOFT START a SOFT STOP, bezpečnostní fotobuňky,

maják, bezpečnostní STOP

STANDARD SPEED

řetěz / řemen řetěz / řemen

DOORMAX
Rozměr: 470×218×202mm

Váha: 7kg

1 × FST-03 (4-kanálový)

PALACB Pavel
Hlavička PALA CB


