Silný pohon pro otočné brány
do šířky křídla 3,5 m

moderní design
flexibilní a bezpečný

patentovaný brzdový systém
nezatěžující převodovku
robustní provedení

Silný pohon pro otočné brány
do šířky křídla 3,5 m
Technické parametry:

Flexibilní:
u niverzální použití pro levé nebo pravé křídlo
1-křídlová nebo 2-křídlová varianta, možný i kombinovaný
provoz s twistem 200 E/EL a twistem XL*
použitelný i pro brány otvíravé ven
nastavitelné kování (volitelně buď na šroub nebo svařované)
mikroprocesorové řízení s mnoha možnostmi nastavení – funkce
průchozího křídla, automatické zavření brány, nastavitelný čas
předběžné výstrahy, nastavitelná reakce při najetí na překážku
(úplné nebo částečné reverzování brány)
uživatelské rozhraní k programovacímu přístroji TorMinal
r ychlá instalace a jednoduché připojení k síti

Bezpečný:

Max. váha křídla:
300 kg
Max. tažná/tlačná síla:
2500 N
Zdvih pístu:
450 mm
Napájení:
AC 220 ... 240 V
Jmenovitá frekvence:
50/60 Hz
Provozní teplota:
–30°C až +70°C
Třída ochrany (pohon):
IP 44
Třída ochrany (řídící jednotka):
IP 65

Objednací sety:

s amosvorný bez elektrozámku (do 3,5 m)
automatické vypnutí síly zajišťuje větší bezpečnost
pohon je možné v jakékoliv pozici ručně odblokovat
(např. při výpadku el. proudu)
možnost napojení bezpečnostních prvků – např. varovné světlo a
optická závora (dvou a čtyřdrátová) a jednoho externího zařízení
(DC 24 V), bezpotenciálový reléový kontakt
patentovaný brzdový systém SOMMER chrání pohon před
působením extrémní síly (např. zatížení větrem nebo vandalismem)

Set „twist 350“, 1-křídlový
(obj. číslo 3360V000)

obsahuje: 1x pohon křídlové brány, řídící jednotka s
krytem, integrovaný přijímač FM 868,8 Mhz, kování
na křídlo a sloupek, montážní materiál a 4-kanálový
ovladač obj.č.4020V000

Elegantní:
 oderní, elegantní design
m
řízený softlauf bez ztráty síly
velmi tichý, plynulý průběh pohybu

bezpečný a komfortní systém nouzového odblokování,
bez jakéhokoliv nářadí

elektronické koncové spínače s infračervenými senzory
zajišťují precizní vypnutí v
koncové poloze

Set „twist 350“, 2-křídlový
(obj. číslo 3365V000)

obsahuje: 2x pohon křídlové brány, řídící jednotka s krytem, integrovaný přijímač FM 868,8 Mhz, kování na křídla a sloupky, montážní
materiál a 4-kanálový ovladač obj.č.4020V000

04/2013 – tiskové chyby a změny vyhrazeny.
* Pozn.: twist 200 E/EL a ŘJ twist 350 může být použita jen ve spojení s modulačním setem twist XS (obj. číslo 3248V000)

Víte, že …
SOMMER nabízí vhodné kování prakticky pro každou stavební situaci.
V naší nabídce najde řešení každý - od žárově zinkovaného provedení, přes
nerezové, až po kování pro brány umístěné ve svahu. A pokud přece jen nenajdete vhodné řešení, pokusíme se ho najít společně.
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