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Bft phobos a25 manual

LietuviρEnglishСским€ (EUR)$ (USD)- (RUB)£ (GBP)pln (PLN) smart foreash Produkt Volt Weightmaxper Leaves Anglemaxper Leaves Widethmaxper Leaf Type Cena Kup BFT PHOBOS AC A25 230v Kit 230v 250 kg 118° 2.5m Linear Ram £636.65 + VAT BFT PHOBOS AC50 Kit 230v 250 kg 128° 5m (z zamkiem elektrycznym) Taran liniowy £636.65+
VAT BFT PHOBOS BTA25 Kit 24v 250 kg 118° 1.8m Pamięć pamięci ram liniowej £636.65 +tva BFT PHOBOS BTA40 Kit 24v 250 kg 120° 5m (z zamkiem elektrycznym) Baran liniowy £786.25 + VAT Pełna gama tłoków elektromechanicznych do użytku domowego, nadaje się do bram wahadłowych o szerokości do 5 m i 250 kg wagowo. Ekskluzywny
system zarządzania i sterowania umożliwia niezwykle precyzyjny ruch i całkowite bezpieczeństwo przed zgniataniem. Oznacza to, że jeśli ktoś lub coś zetknie się z bramą podczas ruchu, zatrzyma się i wycofa. Jednostka sterująca z nowym, uproszczonym wyświetlaczem programowania i programowania opartym na nowych standardowych scenariuszach i
listwach zaciskowych. System przełączania z ogranicznikiem kabla wbudowanym w pręt, aby uprościć i przyspieszyć instalację. Aluminiowa konstrukcja z wysokowytrzymałym leczeniem anodującym. Aluminiowa konstrukcja z wysokowytrzymałym leczeniem anodującym. Należy pamiętać, że ten zestaw nie jest wyposażony w wsporniki przykręcane, tylko
spawane. Jeśli masz drewniane bramy, trzeba będzie zakupić dodatkowy zestaw wsporników. Funkcje techniczne PHOBOS N PHOBOS N BT PHOBOS N L PHOBOS N L BT Jednostka sterująca RIGEL5 THALIA L RIGEL5 THALIA L RIGEL5 THALIA L Źródło zasilania 230v 24v 230v 24v Zasilanie wejściowe 210W 40W 2 1 10W 40W Ruch pręta 365mm
305mm 481mm 470mm Maksymalny kąt otwarcia 118° 118° 128° 120° Czas pracy do 90° 15sec. 20 s. 20 sek. Slowdown Yes Yes Yes Yes Impact Reaction Electric Clutch D-Track Electric Clutch D-Track Mechanical Mechanical Lock Mechanical Release Triangle Key Triangle Key Triangle Key Triangle Triangle Frequency of use Semi-intensive Semi-
intensive Environmental Intensive Conditions from -20°C to 50°C from -20°C to 50°C from -20°C to 50°C from -20°C to 50°C Drive weight 5kg 5kg 5kg 5kg 5kg Geometric products bought with BFT PHOBOS Kit - Otwieracze do bram podwójnych Ta strona internetowa lub jej narzędzia stron trzecich używają plików cookie, które są niezbędne do jej
funkcjonowania i niezbędne do osiągnięcia celów zilustrowanych w polityce plików cookie. Jeśli chcesz zostać poinformowany o czymś więcej lub wycofać swoją zgodę na wszystkie lub niektóre pliki cookie, zapoznaj się z polityką plików cookie. Zamykając ten baner, przewijając tę stronę, klikając link lub kontynuując przeglądanie w inny sposób, wyrażasz
zgodę na korzystanie z plików cookie.
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