Milord

Patented
virtual encoder

SILNIK DO BRAM
PRZESUWNYCH

WYGODA I TRWAĐOĦç
• MILORD 5 jest samoblokujæcym siđownikiem
elektromechanicznym przeznaczonym do automatyzacji
przesuwnych bram rezydencjalnych.
• Korpus silnika przekđadniowego wykonany z odlewanego
aluminium oraz ochronna obudowa z ABS tworzæ solidny
i bezpieczny wyrób.
• Obsđugiwany za pomocæ dļwigni system odblokowania
awaryjnego umoľliwia obsđugú rúcznæ bramy
w przypadku braku zasilania.

Innowacyjny siđownik
wnik
kiem
z wytrzymađym đoľyskiem
skutecznie chroni silnik

ewanego
Korpus z odlewanego
chronna
aluminium i ochronna
wa z ABS
obudowa

Specyſkacja techniczna

Milord

Zasilanie (Vac)

230/115

Pobór mocy (W)

15

Maksymalne obciæľenie
silnika (W)
Maks. obciæľenie
akcesoriów (mA)

Obsđugiwany za pomocæ
dļwigni mechanizm
odblokowania

ZASTOSOWANIE
• Napúd przeznaczony jest do bram przesuwnych
o maksymalnym ciúľarze skrzydđa do 400 kg.

Napúd do bram o ciúľarze do 400kg z centralæ sterujæcæ
Speciſkacja techniczna
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Milord

Zasilanie (Vac)

230

Moc (W)

350

500

Præd (A)

1.5

Bezpieczniki

2

Zabezpieczenie cieplne (°C)

140

Tryby pracy

Automatyczny - Manualny

Kondensator (zF)

10

Czas pauzy

Ustawiany automatycznie
podczas programowania

Maks. moment (Nm)

18

Moc silnika

Regulowana za pomocæ trymera

Typ przekđadni zúbatej

Z16 mod. 4

Wejħcia centrali sterowania

OtwórzA - OtwórzB - Stop
- przeđæczniki kraēcowe zamykania i otwierania - fotokomórki

Maks. masa bramy (Kg)

500

Prúdkoħè (m./min.)

12

Wyjħcia centrali sterowania

Zasilanie akcesoriów 24Vdc Lampa ostrzegawcza

Typ i czústotliwoħè uľytkowania w temperaturze 20°C

Gniazda wejħè

Enkoder - Odbiorniki
GENIUS 5PIN

Programowalne funkcje

OtwórzA - OtwórzB - Stop wyđæczniki kraēcowe zamykania
i otwierania - fotokomórki czujnik wykrycia przeszkody

Diody stanu sygnađów

Zasilanie centrali sterujæcej
- wyđæcznik kraēcowy otwierania - wyđæcznik kraēcowy
zamykania - Stop - urzædzenia
zabezpieczajæce

Ciæg na wađku zúbatym (daN)

Temperatura otoczenia pracy (°C)

S3 - 30%
Ů24
-20 +55

Masa siđownika (kg)

10

Stopieē ochrony

Wersja

Nazwa

Milord

Napúd do bram o ciúľarze do 400 kg
z centralæ sterujæcæ Milord 5

75.5 mm

270 mm

290 mm

45

Zalecana liczba cykli dziennie w temperaturze 20°C (1)

WYMIARY

6

PRECYZJA I BEZPIECZEĒSTWO
• Innowacyjne magnetyczne wyđæczniki kraēcowe
sprawiajæ, ľe Milord jest produktem o bardzo wysokiej
jakoħci.
• Zastosowanie czujnika wykrycia przeszkody (opcja)
pozwala kontrolowaè dokđadne pođoľenie skrzydđa
bramy, a w przypadku uderzenia pozwala na odwrócenie
kierunku ruchu skrzydđa.

m
240

m

IP44

Napiúcie

Max dđugoħè

Kod

230 V

15 m

6110046

Cena netto Cena brutto
1.240,00

1.525,20

Schemat okablowania elektrycznego

3x1.5 mm2

Silnik*

4x1.5 mm2

Lampa ostrzegawcza

2x1.5 mm2

Przeđæcznik kluczykowy

2x0.5 mm2

Fotokomórki TX

2x0.5 mm2

Fotokomórki RX

4x0.5 mm2

Podđæczanie maistrali BUS

2x0.5 mm2

AUTOMATYKA DO BRAM PRZESUWNYCH

Linia

*W przypadku silników zasilanych napiúciem 24 Vdc
naleľy stosowaè kabel o przekroju od 2 x 2,5mm 2
– odlegđoħè maksymalna miúdzy silnikiem
i centralkæ sterowania nie moľe przekroczyè 10 m.

KOMPLETNY ZESTAW DO BRAMY PRZESUWNEJ OBEJMUJE:
Model
Milord
Vega
RP2 433 Bravo
Bravo

Wersja
Napúd do bram o ciúľarze do 400 kg z centralæ sterujæcæ
Fotokomórka
Odbiornik radiowy 2 - kanađowy
Pilot 4 - kanađowy

Iloħè
1
1
1
1

Kod
6110046
6100147
6100099
6100098

Cena netto

Cena brutto

1.399,00

1.720,77

Akcesoria

LISTWA ZùBATA 8 mm
Zúbatka o dđugoħci 1 metra
wykonana z galwanizowanego ľelaza, 30x12 mm,
moduđ 4 z elementami
mocujæcymi.

LISTWA ZùBATA
Zúbatka o dđugoħci 1
metra wykonana z nylonu ze
stalowym rdzeniem, 30x12
mm, moduđ 4 bez elementów
mocowania. Do bram o masie
do 500kg.

Kod

Kod

ST20

cena netto

42,00

LZ08

cena netto

45,00

cena brutto

51,66

cena brutto

55,31

CZUJNIK WYKRYCIA
PRZESZKODY
encoder
Z funkcjæ pomiaru obrotów na
wađku wejħciowym zapewnia
lepszæ kontrolú nad mocæ oraz
powoduje odwrócenie kierunku
ruchu w przypadku uderzenia.
Poprawiona powtarzalnoħè
podczas zamykania otwierania.
Kod

404019

cena netto

199,00

cena brutto

244,77

Akcesoria
Strony 18-19
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