Unidade de controlo:
A unidade de controlo está equipada com conectores e
terminais de ligação para:
Alimentação rede eléctrica
Alimentação do motor eléctrico
Contador de manobras
Bateria
Stop electromecânico

Dados técnicos:
Alimentação: 230V 50/60 Hz
Consumo: máx. 120 W
Alimentação de acessórios: 24 VDC
Tensão da fecho eléctrico: 12 vdc V.mant.6 VDC con Pid Control

Selector de funções
Ligações auxiliares
Ligação RS-485
Led de indicação de funcionamento correcto

Carregador de baterias: Tensão de carga 27,5 VDC

Automatização completa:

Imax=0,5A com controlo de corrente

Automatização completa: para uma folha até 160 Kg

Motor eléctrico: 24 VDC potência máxima 80W
Velocidade de abertura/fecho: Ajustável
Velocidade de abertura/fecho de emergência: Ajustável

Constituição do KIT:
Motor com encoder 24VDC

Dispositivo anti esmagamento: De série

Quadro electrónico de controlo central

Tempo de fecho automático: Ajustável de 0 a 90sec

Selector digital de funções

Temperatura de funcionamento: de -10ºC .... +80ºC

Tampas laterais

Tipo de tracção: Correia dentada

Kit de acessórios e parafusos de fixação.

A nova porta
automaticimres
m a t e r i a i s
mecânicos e
electrónicos.
A MINERVA permite a automação de portas com movimento rectilinio de alta tecnologia
e de uso intensivo. Com um desenho sofisticado e atraente, materiais de altissima qualidade,
a MINERVA permite movimentos extremamente silenciosos. A MINERVA oferece várias
funcionalidades que mistura a qualidade com fiabilidade, permitindo ainda a fácil instalação
e programação da mesma. A unidade central de tracção e o painel de controlo sendo
constituido por uma só unidade permite uma rápida e fácil instalação. Além deado num
sistema de encoder. O movimento da porta bem como a selecção das várias funções é
executado a partir de um selector digital, sem a necess
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