Toona4
Robus 600/1000 		

codeschakelaar reductiemotor
Elektromechanische
voor opbouw, ook leverbaar
Ontgrendeling
met
Fotocellen
in de uitvoering
24aluminium
Vdc,
handvat voor gemakkelijk openen
met magnetische
encoder.
Besturingseenheid
Ideaal
voor
gebruik
Grondvlak en ontgrendeling
Toona4
in gegoten
een woonomgeving.
in
aluminium
met
epoxylak
Nieuw
functioneel
en exclusief design.
Fotocellen
op zuil

Accessoires

Nieuwe modellen van de derde generatie:
kwaliteit en lange levensduur dankzij een
behuizing bestaande uit twee robuuste
schalen uit aluminium met polyesterlak;
nog bestendiger tegen weersinvloeden.
Interne bewegende delen geheel uit staal,
lichte legeringen en technopolymeren.
Betrouwbaar en geluidsarm: opstelling
van de interne delen, gepatenteerd
Bronzen schroefmoer voor veilig sluiten.
Eenvoudig te installeren en te
onderhouden met ingebouwde condensator.
Grote en handige ruimte voor
aansluitingen: interne delen in de bovenste
ruimte van de motor snel en gemakkelijk van
bovenaf toegankelijk
Zender

100%

!
new

Ontgrendelingshandgreep
uit spuitgietaluminium,
handig en sterk

Volledig uitwisselbaar met de serie
Moby4000: afstandswaarden en
bevestigingsbeugels gelijk.
Aanbevolen besturingseenheden: Mindy
A3, A3F, A6, A6F, A60, A700F; voor TO4024
Mindy A824T.
24 Vdc-uitvoering met magnetische
encoder:
• eenvoudige programmering van de functies
met één enkele toets,
• krachtregeling met
antibeknelllingsbescherming
• geheugenopslag van de eindschakelaars
in open en gesloten toestand, zelflerend
• programmering van de pauzetijd;
gedeeltelijke opening; vertraging bij opening
en sluiting
• werkt bij stroomuitval op oplaadbare
batterijen

De op deze brochure voorkomende gegevens vormen slechts een indicatie. RDA behoudt zich het recht voor iederer gewenste wijziging die zij nuttig acht aan haar producten aan te brengen. Foto ter illustratie

Knipperlicht
Ruimte
voor besturingscentrale
Voor vleugelpoorten
en voor de noodbatterijen,
met vleugels van
max. 3 m.
beschermd doorSleutelof
uitneembare box

Voor schuifhekken tot 1000kg.

Intelligent
Eenvoudig
Dankzij de obstakeldetectie en
Dankzij het systeem BlueBUS, dat
de automatische programmering van
aansluitingen tussen de besturingscentrale
PLA15
PLA10
PLA11
de werktijden. Zelfdiagnose met signalering
en max. 7 paar fotocellen van de serie
afstelbare op te
verticaal 12 V-elektrisch slot
horizontaal 12 V-elektrisch
door middel van het knipperlicht.
Moonbus of besturings-, veiligheidsschroeven voorbeugel
(verplicht voor vleugels
slot (verplicht voor vleugels
Exclusieve
opstelling
8 programmeringsniveaus.
en signaleringsinrichtingen, met slechts
van de interne
delen,
langer
dan 3 m)
langer dan 3 m)
twee draden mogelijk maakt.
gepatenteerd
Stuks/verpak.: 2
Praktisch
Stuks/verpak.:Besturingscentrale
1
Stuks/verpak.:
1
en noodbatterijen
PS124
Geavanceerd
(optioneel), bevestigd aan
de
binnenkant
Mogelijkheid tot instelling van de snelheid,
Stuks/pallet
van Robus, aansluitbaar door middel
van de kracht en van de pauzetijd;
Technische
RB600 24 Vdc,
RB1000
TO4024
20 connector.
onomkeerbaar,
met magnetische
encoder, mechanische
stop in open stand
van een handige ingebouwde
temperatuursensor:
past het motorvermogen
eigenschappen
RB600P RB1000P
TO4005
20
onomkeerbaar, 230 Vac, snel, met
eindschakelaar
in open standaan,
aan
de weersomstandigheden
230
Voeding (Vac 50/60 Hz)
Veilig
terwijl
op
hetzelfde
moment
de
thermische
TO4006
20
onomkeerbaar,PS124
230 Vac, snel, met eindschakelaar in open en gesloten stand
Noodvoeding
Versnelling en vertraging instelbaar aan
beveiliging wordt aangepast; met een
TO4015
20 manoeuvre.
onomkeerbaar,
230
Vac,
langzaam,
met
eindschakelaar
in
open
stand
515
450
Max. opgenomen vermogen (VA)
het begin en einde van iedere
master/slave-selectie worden automatisch
44
Beschermingsgraad
(IP)
TO4605
20
omkeerbaar, 230 Vac, snel, met eindschakelaar
in open stand
ook 2 motoren gesynchroniseerd,
waardoor
9
15
Geruisloos
de automatisering van schuifhekken met
Nominaal koppel (Nm)
twee tegenovergestelde
vleugels mogelijk
is.
Reductiemotor op
lagers.
18
27
PLA13
CARICA
B12-B
B12V-C
BA3-A
Max. koppel (Nm)
0,1÷0,3
0,09÷0,28
TO4024
TO4005 batterijen
TO4006
TO4605 12 V 2 Ah.
mechanische
eindaanslagen
insteekkaart
voor
12 V 6 Ah.TO4015
batterijen
Nice kastje voor batterijen.
Technische
gegevens
Snelheid*
(m/sec.)
Voor de automatisering
van schuifhekken tot 600kg (RB600)
en 1000kg (RB1000).
PLA6
PLA14 toegang
Elektromechanische Gemakkelijke
reductiemotor
aanlaslip lengte 250 mm
afstelbare
opdelen
te
tot de
binnenste
met Nice BlueBUS-technologie.
schroeven
achterbeugel
in
de
bovenste
ruimte
Versies met elektromechanische
Stuks/verpak.: 1
van de motor
eindaanslag (RB600/RB1000)
Stuks/verpak.: 2
en met inductieve eindaanslag
(RB600P/RB1000P)
Code
Beschrijving

voor
open
en gesloten
van batterijen.
600opladen- 1000
Max.
gewicht
hek (kg) stand
Voeding
(Vac 50 het
Hz)
Accessoires
-20 ÷ +50voor TO4024
Bedrijfstemperatuur (°C min./max.)
(Vdc)
Stuks/verpak.:
4
1 5
Isolatie-klasse
Max. opname
(A)
Stuks/verpak.:
1
100
2 150
Werkcyclus*
(cycli/dag)
Nominale opname
(A)
11
Gewicht
(kg)
120 13
Max. opgenomen
vermogen (W)
*Nominaal
Variabele waarde
op grond van
het gewicht
60
opgenomen
verm.
(W) van het hek

Ingebouwde condensato
Beschermingsgraad
Snelheid loos
Snelheid belast
Traject

(µF)
(IP)
(m/s)
(m/s)
(mm)

Accessoires voor
230 TO4024
Stuks/verpak.:
1
1,5

Accessoires voor TO4024

1

0,9

340

300

180

44

385

Beperkingen

160
7

RB600
0,016
Reductiemotor
0,012
met elektromechanische
350
eindaanslag tot 600kg
1800
600
-20 ÷ +50
140

RB600P
0,013

Accessoires voor TO4024

Stuks/verpak.:
1
1,3

0,016
Reductiemotor
0,010
0,012
met inductieve
385
eindaanslag tot 600kg

500

max. gewicht vleugel (kg)

In verband met opslag, verzending en uniformiteit van de verpakkingen, verdient het aanbeveling het product op pallets te bestellen. Hiertoe wordt het aantal verpakkingen per pallet aangeven.

Robus 600/1000 Voor schuifhekken tot 1000kg.

400

RB1000

RB1000P

300
Reductiemotor
met elektromechanische
eindaanslag
200tot 1000kg

Reductiemotor
met inductieve
eindaanslag tot 1000kg

Max. kracht
(N)
Nominale kracht
(N)
2
2.5
3
Werkingstemperatuur(°C Min/Max)
max. lengte vleugel (m)
Thermische beveiliging
(°C)
De vorm en de hoogte van de poort alsook
30
28
26
Bedrijfscyclus
(cycli/uur)
de aanwezigheid van sterke wind kunnen
A
F
Isolatieklasse
de in de grafiek weergegeven waarden
aanzienlij verminderen. Kies voor gebieden
820x115x105
h
Afmetingen
(mm)
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