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De schuifpoortaandrijvingen, type: SUN5024F zijn hi-tech systemen welke
speciaal zijn ontwikkeld voor schuifpoorten tot 500Kg welke intensief worden
gebruikt en snel moeten kunnen worden geopend en/of gesloten. De snelheden
voor het openen en sluiten zijn onafhankelijk van elkaar instelbaar (zeer belangrijk
voor een veilige sluitbeweging!). Om een duurzame en geruisloze werking te
garanderen vertraagt de SUN5024F voor het bereiken van een eindpositie. De
SUN5024F is eenvoudig te installeren en onderscheidt zich onder andere door
de verhoogde loopsnelheid, geïntegreerde LED verlichting, geruisloze en stabiele
werking, modern design en hoogwaardige afwerking. Met SUN5024F bieden
wij een veilige en comfortabele oplossing voor praktisch iedere schuifpoort waar
een hoge loopsnelheid gewenst is.
De SUN5024F is voorzien van een geruisloze 24Vdc motor, noodontkoppeling
met schakelaar zodat na het opnieuw inschakelen van de aandrijving de eerste
beweging in een langzame snelheid verloopt zodat de aandrijving zich weer
juist kan instellen, inductieve eindschakelaars (open/dicht) en geïntegreerde
LED verlichting welke de toegang tot uw woning of bedrijf duidelijk verlicht.
De robuuste behuizing is gemaakt van aluminium welke is voorzien van een
poedercoating en is afgewerkt met UV-bestendige kunststof.
De bijbehorende intelligente microprocessorbesturing met vele mogelijkheden,
type: 14A, laat zich eenvoudig programmeren dankzij de programmeerunit met
duidelijk display, type: DYL, welke is voorzien van 1,2 meter kabel zodat instelling
van het menu staand kan worden uitgevoerd. De 14A of ook wel: ONE FOR ALL
is tevens toe te passen op alle overige 24Vdc hekaandrijvingen van RDA en is
dus zeer breed inzetbaar. Buiten uitgebreide mogelijkheden als: obstakeldetectie,
slow down, automatisch sluiten, deelopening, etc., voor het bedienen van een
poort kan met de 14A ook 24Vdc buitenverlichting van ons GARDEN LIGHT
CONCEPT worden aangestuurd.
Met SUN 24Vdc zijn tevens diverse optionele uitbreidingen mogelijk als
noodbatterijen welke na uitval van de netvoeding nog een aantal bewegingen
garandeert. Wanneer de noodbatterijen leeg zijn kunnen de aandrijvingen
worden ontkoppeld met behulp van de achterzijde van de handzenders, type:
SUB, zodat de poort handmatig geopend en gesloten kan worden.

Uitgelicht

BESTURING
De SUN5024F is voorzien van de
uitgebreide besturing, type: 14A

SUN Schuifpoortaandrijvingen

LED VERLICHTING
Geïntegreerde LED verlichting
garandeert een veilige en
comfortabele thuiskomst.

SUN4024, SUN7024 & SUN11024

ROBUUST
Het binnenwerk is voorzien van
metalen onderdelen en lagers van
hoogwaardige kwaliteit.

SUN52, SUN82 & SUN122

SUN5024F

STIJLVOL DESIGN
Het design is modern en stijlvol en
heeft geen schroeven in het zicht.
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Technische gegevens

Technische gegevens
			

SUN 5024F
40CM/S*

SNELHEID:

26NM

KOPPEL:
INSCHAKELDUUR:

80%

BESTURING:

14A
1N~230VAC-50/60HZ

NETVOEDING:

24VDC

MOTORSPANNING:

2.5A

OPGENOMEN STROOM:

500W

VERMOGEN:

JA

LED VERLICHTING (GLC):

IP44

BESCHERMING:

330X205X300MM

AFMETINGEN BEHUIZING (LXBXH)

12.5KG

GEWICHT AANDRIJVING:

-20...+55 °C

ARBEIDSTEMPERATUUR:

500KG

MAX. GEWICHT PER VLEUGEL:
Snelheid kan afhankelijk zijn van gewicht van de poort.

Toebehoren SUN5024F

CREM-P
Nylon tandheugel (M4) voor
schuifpoorten tot 800Kg, lengte:
1.000mm
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CREM-8
Verzinkt stalen tandheugel
(M4|30x8mm), lengte: 1.000mm

SUN4024, SUN7024 & SUN11024

CREM-12
Verzinkt stalen tandheugel
(M4|30x12mm), lengte: 1.000mm

SUN52, SUN82 & SUN122
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