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De GTA453 is een zelfblokkerende garagedeuraandrijving welke geschikt is voor garagedeuren tot
maximaal: 9m².
De geïntegreerde microprocessorbesturing laat zich
eenvoudig instellen en is onder andere voorzien van:
elektronische obstakeldetectie, automatisch sluiten,
deelopening, 12V halogeen verlichting en een 2 kanaals
insteekontvanger t.b.v. 35 handzenders (868Mhz/
Keeloq).
Als aandrijfmedium kunt u kiezen uit een looprail uit
één deel welke in 4 verschillende lengtes verkrijgbaar
is (zie tekening). De looprails zijn allen voorzien van:
verstevigde tandriem, gepatenteerde optilbeveiliging,
noodontkoppeling en spanmogelijkheid.

Technische gegevens

Uitgelicht

OPTILBEVEILIGING
De gepatenteerde optilbeveiliging houdt
ongenode gasten buiten.

LOOPRAIL MET TANDRIEM
De verstevigde tandriem garandeert een
geruisloze werking van de aandrijving.

Technische tekening
Zijaanzicht
ophanging = 2775 / 3025 / 3700 / 4800
middenophanging (optioneel)
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Loopweg = 2475 / 2725 / 3400 / 4500
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Bovenaanzicht
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voedingskabel = 2891 / 3141 / 3816 / 4916
looprail = 2975 / 3225 / 3900 / 5000
totale lengte = 3175 / 3425 / 4100 / 5200

GTA Garagedeuraandrijvingen GTA453

GTA453 ACCU/SOLAR

GTA750&GTA1000

VOEDING:

1N~230V

VERMOGEN:

200W

KOPPEL:

600N

SNELHEID:

13,5CM/S

CYCLI/24H:

100

VOEDINGSKABEL:

3 X 0,75MM²

BEDRIJFSTEMPERATUUR:

-20…+60°C

GELUID:

< 70DB

MAX. DEURAFMETING:

9M²

VERBRUIK IN RUST:

1W

GTA

Toebehoren

VERLENGING DEURMEENEMER
Indien
noodzakelijk
kan
de
deurmeenemer worden verlengt met
een geperforeerde stang (lengtes:
258mm of 493mm)

KLEMBEUGEL VOOR LOOPRAILS
De looprail kan worden voorzien
van een extra klembeugel om een
meer stabiele montage te realiseren

MONTAGEBEUGEL VOOR TOPPANEEL
Montagebeugel t.b.v. montage op
toppaneel.

SET DUW- TREKSTANGEN VOOR
DRAAIDEUREN
Om met een garagedeuraandrijving
een dubbele draaideur te bedienen
leveren wij een set duw- trekstangen
met een grondvergrendeling

EXTERNE NOODONTKOPPELING
Om een garagedeur, in geval van
stroomuitval, van buiten handmatig te
kunnen openen

PROGRAMMEERAPPARAAT MET 4
METER KABEL T.B.V. GTA750+GTA1000
Stel eenvoudig de parameters van het
uitgebreide menu van de GTA750 en
GTA1000 in met dit apparaat

UITBREIDING VOOR
VERKEERSLICHTREGELING
Wanneer een verkeerslichtregeling gewenst is, leveren wij een uitbreiding in
kunststof behuizing voor de GTA1000
voor parkeergarages (neem contact
met ons op voor meer informatie)

NOODACCU T.B.V. GTA453
Deze accu kan aan de GTA453
worden bevestigd en garandeerd
gedurende 18 uur tot 5 deurcycli in
geval van spanningsuitval
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