Spido, Spider
Si³owniki elektromechaniczne
z napêdem ³añcuchowym
o sile uci¹gu 650N do bram
gara¿owych o powierzchni
bramy do 9,0 m2 lub 1000N
do bram gara¿owych o
2
powierzchni bramy do 13,0 m .

£atwy monta¿ si³ownika
elektromechanicznego z szyn¹
w jednym odcinku.
Praktyczny: wbudowana elektronika,
zwolnienie podczas zamykania.
Mo¿liwoœæ wspó³pracy z radioodbiornikiem typu SMXI/SMXIS
(SPIDO) oraz typu FLOXIR/BXIK/
SMX2 (SPIDER6100).

Wygodny przycisk sterowania
“krok-po-kroku” na mlecznej obudowie
si³ownika.
Praktyczny system rozblokowania
awaryjnego w przypadku braku napiêcia
przy pomocy linki.
Bezpieczny: amperometryczny system
wykrywania przeszkody.
Œwiat³o oœwietlenia wewnêtrznego
pod mleczn¹ obudow¹.
funkcje central strona 34/35

cena netto

Kod
SPIDO
FLOR
SPIDO
SMILO

SPIDER
6100

zestaw do bram gara¿owych: si³ownik 650N, do bram o wys. do 235 cm, z wbudowan¹ central¹ steruj¹c¹, silnik 24 V,
radioodbiornik 433.92 MHz z kodem dynamicznie zmiennym SMXI, 1 pilot dwukana³owy z kodem dynamicznie
zmiennym FLO2R, szyna prowadz¹ca z ³añcuchem w jednym odcinku 3 m
zestaw do bram gara¿owych: si³ownik 650N, do bram o wys. do 235 cm, z wbudowan¹ central¹ steruj¹c¹, silnik 24 V,
radioodbiornik 433.92 MHz z kodem dynamicznie zmiennym SMXIS, 2 piloty dwukana³owe z kodem dynamicznie
zmiennym SM2, szyna prowadz¹ca z ³añcuchem w jednym odcinku 3 m
si³ownik 1000N, do bram o wys. do 235 cm, z wbudowan¹ central¹ steruj¹c¹, silnik 24 V, radioodbiornik 433.92 MHz
zintegrowany z p³yt¹ elektroniki, z mo¿liwoœci¹ zaprogramowania pilotów FLO, zestaw wysprzêglaj¹cy z zewn¹trz SPA2,
szyna prowadz¹ca sk³adana w odcinkach 3 x 1 m

SPIDER6100
Parametry

SPIDO

wolny/szybki

Zasilanie

(V)

230

230

Natê¿enie pr¹du

(A)

0.65

1.3/1.5

Moc

(W)

150

300/360

Stopieñ zabezpieczenia

(IP)

40

40

(m/min)

9.0

6.6/8.1

Max. pow. bramy uchylnej

(m2)

9.0

13.0

Max. pow. bramy sekcyjnej

(m2)

9.0

13.0

(N)

650

1000

Prêdkoœæ

Si³a uci¹gu
Temperatura pracy

(oC Min/Max)

-20 do +50

-20 do +50

Sprawnoœæ

(%)

30

30/20

Ciê¿ar

(kg)

12

14
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cena brutto

859,00

1 047,98

899,00

1 096,78

1 249,00

1 523,78

400

[legenda]
2

[3 x 1.5 mm ] zasilanie
2
[4 x 0.5 mm ] linia foto (RX)
2
[2 x 0.5 mm ] linia foto (TX)
[4 x 1.0 mm2] zamek, przycisk
[2 x 0.75 mm2] lampa LUCY24S
[Rg58] antena

Akcesoria

inne akcesoria - patrz strony 48 - 53

SPA 21

SPA 2

przed³u¿enie szyny 1 m
z ³añcuchem i spink¹
do SPIDO/SPIDER6100
164,70 brutto
135,00

zestaw wysprzêglania
z zewn¹trz do SPIN/SPIDO

60,00

73,20 brutto

Zestaw SPIDO zawiera:
SM2
2 piloty
w zestawie
Spido Smilo

SP6000
si³ownik 24V
z wbudowan¹
central¹ steruj¹c¹

SZYNA
w jednym odcinku
1x3m

SMXIS
radioodbiornik
SMILO

SMXI
radioodbiornik
FLOR

FLO2R
1 pilot
w zestawie
Spido Flor
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