SignoSigno
vleugelpoorten
Voor particuliere,
openbare
metindustriële
vleugels van
max. 3 m.
en
parkeerterreinen.
reductiemotor
Elektromechanische slagbomen
voorencoder.
opbouw, ook leverbaar
met
in de uitvoering 24 Vdc,
Krachtig en snel: elektromechanische
met magnetische encoder.
reductie 24Vdc-motor, met een vermogen
Ideaal
voor
gebruik
van
300W
en een
koppel van max. 250Nm.
Totale
opening
op
90° in maar 1,8s (Signo3),
in een woonomgeving.
3 sec. (Signo4), 4,5 sec. (Signo6).
Nieuw functioneel
Uitvoeringen met stroomvoorziening
en exclusief
design.
230Vac
of 110Vac.
Groot: een selectie master/slave
synchroniseert automatische twee bomen
tegenover elkaar waardoor automatisering
van een doorgang van max. 8 en 12m
(respectievelijk voor Signo4 en Signo6)
%
mogelijk is.
100w
! botsing
Intelligent: In geval van
een
e
n
wordt de manoeuvre automatisch
teruggedraaid. De besturingseenheid
corrigeert automatisch eventuele onbalans
als gevolg van weersveranderingen
of verkeerde installatie.

Nieuwe
modellen van de derde generatie:
Veilig:
Snelheidsvermeerdering
kwaliteit
en lange aan
levensduur
dankzij
een
en
-vermindering
het begin
en einde
behuizing
bestaande
twee robuuste
van
elke openingsenuitsluitmanoeuvre.
schalen uit aluminium
met polyesterlak;
Gemakkelijk:
aparte ruimten
voor
nogelektronica
bestendiger
weersinvloeden.
de
entegen
mechanica
zorgen
Interne
geheel
voor
eenbewegende
gemakkelijkdelen
toegang
tot uit staal,
lichte
legeringen en technopolymeren.
de
besturingseenheid,
in de hoogte,
Betrouwbaar
geluidsarm:
opstelling
direct
onder heten
bovenste
te verwijderen
van de interne
gedeelte
van dedelen,
kast. gepatenteerd
Het voordeurtje geeft
Bronzen schroefmoer
veilig sluiten.
uitsluitend
toegang tot devoor
mechanisme.
Eenvoudig te installeren
en te
Geraffineerde
en moderne
onderhouden met ingebouwde condensator.
besturingseenheid
voor
Grote
en handige ruimte
De
besturingseenheid
met een
geheel
aansluitingen:
interne
in de bovenste
nieuw
concept past
eendelen
revolutionair
ruimte van de motorvoor
snel kracht,
en gemakkelijk
aansturingssysteem
snelheidvan
bovenaf
toegankelijk Intuïtieve en volledig
en
snelheidsafname.
automatische programmering met de
encodertechnologie van Nice toe: slechts
door op een toets te drukken zal Signo
zelf de eindstanden instellen, waarbij
ook de snelheidsafname ingevoerd wordt.
Ontgrendelingshandgreep
uit spuitgietaluminium,
handig en sterk

Bewegende
delen beschermd
Gemakkelijke toegang
met een carter
tot de binnenste delen
van kunststof
in de bovenste ruimte
van de motor

Code

Volledig uitwisselbaar
Exclusieve
functies: met de serie
afstandswaarden
en
•Moby4000:
Onmiddellijk
hersluiten na passeren
bevestigingsbeugels
van het voertuig gelijk.
• Twee soorten signalering
Aanbevolen
besturingseenheden: Mindy
met verkeerslichten
A3F, A6, A6F,test
A60,
voor TO4024
•A3,
Automatische
vanA700F;
de beveiligingen
Mindy
A824T.
aan het
begin van elke manoeuvre
• Ingang STOP met constante weerstand
24voor
Vdc-uitvoering
met
aansluiting van
demagnetische
contactlijsten
encoder:
van
de jongste generatie
eenvoudige
van de functies
• Teller
van hetprogrammering
aantal manoeuvres
metprogrammering
één enkele toets,
en
van de drempel
• onderhoudsalarm
krachtregeling met
antibeknelllingsbescherming
Intensief
gebruik
• geheugenopslag
van de eindschakelaars
Dankzij
de nieuwe 24Vdc-reductiemotor
in Signo
open en
geslotenlangere
toestand,
kan
gedurende
tijdzelflerend
intensief
• programmering
van de pauzetijd;
functioneren.
Dit kenmerk
maakt hem
gedeeltelijke
opening;
bij opening
ideaal
voor gebruik
bij devertraging
automatisering
enprivé-parkeerterreinen
sluiting
van
of openbare
• werkt
bij stroomuitval
op oplaadbare
of
industriële
parkeerterreinen
waar in
debatterijen
loop van dag veel voertuigen passeren.

Exclusieve opstelling
van de interne delen,
gepatenteerd

Beschrijving

Stuks/pallet

TO4005

Ontgrendeling
Signalering
Nice uit aluminium:
onomkeerbaar, 24 Vdc, met magnetische
encoder,
mechanische
in open stand
met stop
ledlampjes
gemakkelijk, sterk,
gebruiksvriendelijkin open stand
onomkeerbaar, 230 Vac, snel, met eindschakelaar

TO4006

onomkeerbaar, 230 Vac, snel, met eindschakelaar in open en gesloten stand

20

TO4015

onomkeerbaar, 230 Vac, langzaam, met eindschakelaar in open stand

20

TO4605

omkeerbaar, 230 Vac, snel, met eindschakelaar in open stand

20

TO4024

TO4024

Technische gegevens

TO4005

TO4006

TO4015

20
20

TO4605

(Vac 50 Hz)
230
SIGNO 3
(Vdc)
5
1,3
1,5
Max. opname
(A)
2
1
0,9
Nominale opname
(A)
Beperkingen
120
340
300
Max. opgenomen vermogen (W)
60
180
Nominaal opgenomen
verm. (W)
160
Code
Beschrijving
500
7
Ingebouwde
condensato
(µF)
SIGNO3
voor bomen van max. 3m, onomkeerbaar 230Vac, 24Vdc-motor, met kast uit verzinkt en gelakt staal, funderingsplaat meegeleverd
44
Beschermingsgraad
(IP)
400

SIGNO 6

Voeding

max. gewicht vleugel (kg)

€
1.700,00

SIGNO3I

voor bomen van max. 3m, onomkeerbaar 230Vac, 24Vdc-motor, met kast uit gesatineerd roestvast staal, funderingsplaat meegeleverd

2.405,00

SIGNO4

voor bomen van max. 4m, onomkeerbaar
230Vac, 24Vdc-motor, met kast
uit staal verzinkt0,012
en gelakt staal, funderingsplaat
meegeleverd
300
0,012
0,010

1.373,00

0,016
0,013
0,016
(m/s)
(m/s)
voor bomen(mm)
van max. 4m, onomkeerbaar
230Vac, 24Vdc-motor,
385
350 met kast uit gesatineerd
385 roestvast staal, funderingsplaat meegeleverd
200
1800 met kast uit verzinkt en gelakt staal, funderingsplaat meegeleverd
SIGNO6
voor bomen van
Max. kracht
(N)max. 6m, onomkeerbaar 230Vac, 24Vdc-motor,
600 met kast uit gesatineerd roestvast staal, funderingsplaat meegeleverd
Nominale kracht voor bomen van
(N)max. 6m, onomkeerbaar 230Vac, 24Vdc-motor,
SIGNO6I
2
-20 ÷ +50
Werkingstemperatuur(°C Min/Max)
max. lengte vleugel (m)
140
Thermische beveiliging
(°C)
Snelheid loos
Snelheid belast
SIGNO4I
Traject

Bedrijfscyclus
Isolatieklasse
Afmetingen
Gewicht
70

SLAGBOOMINSTALLATIES

30

(cycli/uur)
A
(mm)
(kg)

28
F
820x115x105 h
6

26

1.938,00
1.660,00
2.5

2.365,00
3

De vorm en de hoogte van de poort alsook
de aanwezigheid van sterke wind kunnen
de in de grafiek weergegeven waarden
aanzienlij verminderen. Kies voor gebieden
met veel wind de 230 Vac- modellen

king op de verkoopverpakking.

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 Signo
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
Fotocellen
op zuiltje
ruimte
van de motor snel en gemakkelijk van
bovenaf toegankelijk

%
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Ontgrendelingshandgreep
uit spuitgietaluminium,
handig en sterk
Zender

Volledig uitwisselbaar met de serie
Moby4000: afstandswaarden en
bevestigingsbeugels gelijk.
Aanbevolen
besturingseenheden: Mindy
Knipperlicht
A3, A3F, A6, A6F, A60, A700F; voor TO4024
320 (420)
Mindy A824T.
24 Vdc-uitvoering met magnetische
encoder:
• eenvoudige programmering van de functies
met één enkele toets,
1070
• 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
Foto ter illustratie

Voor vleugelpoorten
met vleugels van max. 3 m.
Elektromechanische reductiemotor
voor opbouw, ook leverbaar
in de uitvoering 24 Vdc,
met magnetische encoder.
SleutelIdeaal voor gebruik of codeschakelaar
in een woonomgeving.
Nieuw functioneel
Sleutelschake
laar op zuil
en exclusief design.

Gemakkelijke toegang
tot de binnenste delen
SIGNO3
SIGNO4
SIGNO6
Exclusieve opstelling
in de bovenste ruimte
Technische gegevens
SIGNO3I
SIGNO4I
SIGNO6I
van
de
interne
delen,
van de motor
230
Voeding
(Vac 50/60Hz)
gepatenteerd
24
Noodstroomvoorziening
(Vdc)
250
300
Vermogen
(W)
Code
Beschrijving
1,1
1,3
Opgenomen stroom
(A)
TO4024
onomkeerbaar,
24
Vdc,
met
magnetische
encoder,
mechanische
stop in open stand
10
12
Opname motor
(A)
TO4005
onomkeerbaar,
230
Vac,
snel,
met
eindschakelaar
in
open
stand
44
Beschermingsgraad
(IP)
1/123
1/241
Reductieverhouding
TO4006
onomkeerbaar, 230 Vac,
snel, met eindschakelaar in open
en gesloten stand
130
200
250
Koppel
(Nm) 230 Vac, langzaam, met eindschakelaar in open stand
TO4015
onomkeerbaar,
1,8÷4
3÷6
6÷10
Openingstijd min.÷max.
TO4605
omkeerbaar,(s)230 Vac, snel, met eindschakelaar in open stand
-20 ÷ +50
Werkingstemperatuur
(°C Min/Max)
80
Werkbereik
(%)
320x1070x320
Afmetingen
(mm)
TO4024
TO4005
TO4006
TO4015420x1070x340
TO4605
Technische gegevens
50
58
Gewicht
(kg)
Voeding
(Vac 50 Hz)
230
1
Isolatieklasse
(Vdc)
Max. opname
(A)
Nominale opname
(A)
Max. opgenomen vermogen (W)
Nominaal opgenomen verm. (W)
Ingebouwde condensato
(µF)
Beschermingsgraad
(IP)
Snelheid loos
(m/s)
Snelheid belast
(m/s)
(mm)
Traject
Max. kracht
(N)
Nominale kracht
(N)
Werkingstemperatuur(°C Min/Max)
Thermische beveiliging
(°C)
Bedrijfscyclus
(cycli/uur)
Isolatieklasse
Afmetingen
(mm)
(kg)
Gewicht

5
2

1,5
1

1,3

120

340

300

60
-

180

0,9

44
0,016
0,012

0,013
0,010
350
1800
600
-20 ÷ +50
140

30
A

Stuks/pallet
SIGNO6 / SIGNO6I maximaal 20
6 meter lang
volledig uitbreidbare boom
en snelheidsbegrenzing
20

385

20
20

SIGNO3 / SIGNO3I
maximaal 3 meter lang
volledig uitbreidbare
boom behalve rekje
en mobiele steun en
snelheidsbegrenzing

Beperkingen

3

500

4

400
6

300
8,5

200

0,85m

2

Lengte boom (m)
max. lengte vleugel (m)

28
F
820x115x105 h
6

0,016
0,012

20

SIGNO4 / SIGNO4I
maximaal 4 meter lang
volledig uitbreidbare
boom tot 3.75m

160
7

385

Beperkingen
SIGNO6 / SIGNO6I maximaal 8,5 meter lang
met WA24, mobiele steun
en snelheidsbegrenzing

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.

Signo

26

2.5

3

N.B. Bij de ronde bomen kunnen
er geen accessoires worden gebruikt
vorm en devan
hoogte
van de poort alsook
(metDe
uitzondering
WA11)
de aanwezigheid van sterke wind kunnen
de in de grafiek weergegeven waarden
aanzienlij verminderen. Kies voor gebieden
met veel wind de 230 Vac- modellen

SignoSigno
accessoires
Voor vleugelpoorten
Accessoires
voor SIGNO3 / SIGNO3I

Nieuwe modellen van de derde generatie:
kwaliteit en lange levensduur dankzij een
met vleugels van max. 3 m.
behuizing bestaande uit twee robuuste
Elektromechanische reductiemotor schalen uit aluminium met polyesterlak;
nog bestendiger tegen weersinvloeden.
voor opbouw, ook leverbaar
Interne bewegende delen geheel uit staal,
in de uitvoering 24 Vdc,
lichte legeringen en technopolymeren.
met magnetische encoder.
Betrouwbaar en geluidsarm: opstelling
van de interne delen, gepatenteerd
Ideaal voor gebruik
Bronzen
schroefmoer voor veilig sluiten.
SIA1
SIA3
WA2
in een woonomgeving.
Eenvoudig
te installeren
en te
verankeringsgrondstuk
boom van gecoat wit
verpakking
8m schokbestendig
Nieuw
met
ankers functioneel
aluminium 36x73x3250mm
rood beschermingsrubber
onderhouden
met ingebouwde condensator.
met afdekdoppen
ruimte voor
Grote compleet
en handige
en exclusief design.
voor boom interne
SIA3 delen in de bovenste
stuks/verpak.: 1
stuks/verpak.: 1
aansluitingen:
1 snel en gemakkelijk van
€ 49,00
€ 62,00
ruimte stuks/verpak.:
van de motor
€
50,00
bovenaf toegankelijk

Accessoires voor SIGNO4 / SIGNO4I

%
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!
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WA1

boom van gecoat wit
aluminium 36x73x4250mm
stuks/verpak.: 1
€ 82,00

Ontgrendelingshandgreep
uit spuitgietaluminium,
handig en sterk

WA2

verpakking 8m
schokbestendig rood
beschermingsrubber
compleet met afdekdoppen
Gemakkelijke
voor boomtoegang
WA1
tot destuks/verpak.:
binnenste delen
1
in de €
bovenste
50,00 ruimte
van de motor

WA3

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

WA4

WA13

boom van wit gelakte
aansluiting voor boom WA3
aluminium buis
Ø70x4250mm, voor
stuks/verpak.: 1
toepassing op plaatsen met
€ 42,00
harde wind. Alleen met WA11
stuks/verpak.: 1
Exclusieve opstelling
€ 114,00

hek uit aluminium van 2m
voor bomen WA1, WA21,
WA22
stuks/verpak.: 1
€ 85,00

van de interne delen,
gepatenteerd

Code

Beschrijving

TO4024

onomkeerbaar, 24 Vdc, met magnetische encoder, mechanische stop in open stand

20

TO4005

onomkeerbaar, 230 Vac, snel, met eindschakelaar in open stand

20

TO4006

onomkeerbaar, 230 Vac, snel, met eindschakelaar in open en gesloten stand

20

TO4015
onomkeerbaar,
230 Vac, langzaam, met eindschakelaar in open stand
scharnierkoppeling
verankeringsgrondstuk
voor
bomen
WA1
met
ankers
TO4605
omkeerbaar, 230 Vac, snel, met eindschakelaar in open stand
(van 1850mm tot 2400mm)
stuks/verpak.: 1
stuks/verpak.: 1
€ 163,00
€ 49,00
TO4024
TO4005
TO4006
TO4015
TO4605
Technische gegevens

20

SIA1

Voeding
(Vac 50 Hz)
Accessoires
voor SIGNO6
/ SIGNO6I

-

(Vdc)
5
Max. opname
(A)
2
Nominale opname
(A)
120
Max. opgenomen vermogen (W)
60
Nominaal opgenomen verm. (W)
Ingebouwde condensato
(µF)
Beschermingsgraad
(IP)
0,016
Snelheid loos
(m/s)
WA21
WA22
boom
van belast
wit gecoat
modulaire boom,
0,012
Snelheid
(m/s)
aluminium
met koppeling, van385
gecoat
Traject 36x94x6250mm (mm)
Max. kracht

stuks/verpak.: 1
Nominale kracht
€
193,00

aluminium 36x94x3125mm
(N)
wit

(N)
Werkingstemperatuur(°C Min/Max)
stuks/verpak.: 2
Thermische beveiliging
(°C)
€ 216,00*Bedrijfscyclus
(cycli/uur)
A
Isolatieklasse

Afmetingen
Gewicht
72

SLAGBOOMINSTALLATIES

(mm)
(kg)

30

20

230
1,5
1

1,3

340

300

0,9

180

Beperkingen

160
7

44

WA24

0,013
ronde telescoopboom van
0,010
wit gecoat
aluminium, lengte
350
max. 8,5m,
compleet met
1800
beweegbare steun WA12,
600 en aansluiting.
tegengewicht
-20 ÷ ruimte
+50 voor
Benodigde
het vervoer 6 meter
140

stuks/verpak.: 1
€ 836,00
F
820x115x105 h
6

28

WA60,016

500

max. gewicht vleugel (kg)

WA14

Stuks/pallet

verpakking
0,01212m
schokbestendig rood
385
beschermingsrubber
compleet met afdekdoppen
voor boom WA21, WA22
stuks/verpak.: 1
€ 71,00
26

400

WA7
300
200

boom van wit gelakte
aluminium buis
Ø90x6250mm voor
toepassing op plaatsen met
harde wind,
2 alleen met
2.5WA11

3

max. lengte vleugel (m)

stuks/verpak.: 1
De
en de hoogte van de poort alsook
€vorm
170,00
de aanwezigheid van sterke wind kunnen
de in de grafiek weergegeven waarden
aanzienlij verminderen. Kies voor gebieden
met veel wind de 230 Vac- modellen

Knipperlicht

Nieuwe modellen van de derde generatie:
kwaliteit en lange levensduur dankzij een
met vleugelsSleutelof
van max. 3 m.
behuizing bestaande uit twee robuuste
codeschakelaar reductiemotor
Elektromechanische
schalen uit aluminium met polyesterlak;
nog bestendiger tegen weersinvloeden.
voor opbouw, ook leverbaar
Interne bewegende delen geheel uit staal,
Fotocellen
in de uitvoering 24 Vdc,
lichte legeringen en technopolymeren.
met magnetische
encoder.
Betrouwbaar
en geluidsarm: opstelling
Besturingseenheid
van de interne delen, gepatenteerd
Ideaal voor gebruik
Bronzen
schroefmoer voor veilig sluiten.
WA8
WA13
SIA2
Toona4
in een woonomgeving.
te installeren en te
aansluitstuk voor boom WA7
hek uit aluminium van 2mEenvoudig
verankeringsgrondstuk
Nieuw functioneel voor bomen WA1, WA21, onderhouden
met ankersmet ingebouwde condensator.
stuks/verpak.:
1 design. WA22
Grote en handige ruimte voor
en exclusief
stuks/verpak.: 1
stuks/verpak.:
1 delen in de bovenste
aansluitingen:
interne
€ 45,00
Fotocellen
€
€
85,00
60,00
ruimte
van
de
motor
snel en gemakkelijk van
op zuil
bovenaf toegankelijk

Gemeenschappelijke accessoires

!
new

WA9

verpakking knipperende
ledlampjes ter signalering,
bekabeld, voor bomen WA1,
WA21, WA22

PLA6

aanlaslip
lengte 250
stuks/verpak.:
6 mm

€ 108,00*

Stuks/verpak.: 1

Zender

100%

Ontgrendelingshandgreep
uit spuitgietaluminium,
handig en sterk

WA10

zelfklevende rode
reflecterende stroken
€ 26,40*

afstelbare
opdelen
te
tot de
binnenste
in deschroeven
bovenste achterbeugel
ruimte
van de motor
Stuks/verpak.: 2

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

WA11

WA12

stuks/verpak.:
1
PLA15
€
80,00
afstelbare op te

stuks/verpak.: 1
stuks/verpak.:
€ 146,00
PLA10 1
PLA11
€ verticaal
78,00 12 V-elektrisch slot
horizontaal 12 V-elektrisch

verstelbare steun
voor bomen

stuks/verpak.: 24
PLA14
Gemakkelijke toegang

Volledig uitwisselbaar met de serie
Moby4000: afstandswaarden en
bevestigingsbeugels gelijk.

PS224

beweegbare steun
voor bomen

bufferbatterij 24Vdc

schroeven voorbeugel
(verplicht voor vleugels
Exclusieve opstelling
van de interne
delen,
langer
dan 3 m)
gepatenteerd
Stuks/verpak.: 2

slot (verplicht voor vleugels
langer dan 3 m)

Stuks/verpak.: 1

Stuks/verpak.: 1

Code

Beschrijving

TO4024

onomkeerbaar, 24 Vdc, met magnetische encoder, mechanische stop in open stand

20

TO4005

onomkeerbaar, 230 Vac, snel, met eindschakelaar in open stand

20

TO4006

onomkeerbaar, 230 Vac, snel, met eindschakelaar in open en gesloten stand

20

TO4015
onomkeerbaar, 230 Vac, langzaam, met eindschakelaar in open stand
reserve-besturingseenheid
TO4605
omkeerbaar, 230 Vac, snel, met eindschakelaar in open stand
(prijs: zie prijslijst
reserve-onderdelen)
PLA13
CARICA
B12-B
B12V-C

20

TO4024
TO4005
mechanische
eindaanslagen
insteekkaart
voor
Technische
gegevens
voor
open en gesloten stand
Voeding
(Vac 50 het
Hz) opladen- van batterijen.
Accessoires voor TO4024
(Vdc)
Stuks/verpak.: 4
5
Max. opname
(A)
Stuks/verpak.:
2 1
Nominale opname
(A)
120
Max. opgenomen vermogen (W)
Nominaal opgenomen verm. (W)
Ingebouwde condensato
(µF)
Beschermingsgraad
(IP)
Snelheid loos
(m/s)
Snelheid belast
(m/s)
(mm)
Traject

60
-

TO4006
batterijen
12 V 6 Ah.TO4015
Accessoires voor
230 TO4024

TO4605 12 V 2 Ah.
batterijen
Accessoires voor TO4024

Stuks/verpak.:
1
1,5
1

Stuks/verpak.:
1
1,3
0,9

340

300

180
44
0,016
0,012

0,013
0,010
350
1800
600
-20 ÷ +50
140

0,016
0,012
385

BA3-A
Nice kastje voor batterijen.
Accessoires voor TO4024

Beperkingen

160
7

385

20

500

max. gewicht vleugel (kg)

SIA20

Stuks/pallet

400
300
200

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)
RDA RIBBERS DOOR Automotion | Parallelweg 3b | 5165 RE Waspik | T +31 (0) 416 66 00 44 | F +31 (0) 416 66 61 33 | E info@rda-bv.nl
met veel wind de 230 Vac- modellen
6
BTW nr. 8128.39.675.B01 | KVK(kg)
NR. 18072768 | www.rda-bv.nl
Gewicht
SLAGBOOMINSTALLATIES

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

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.

Voor vleugelpoorten
Accessoires
voor SIGNO6 / SIGNO6I

Accessoires

* de prijs heeft betrekking op de verkoopverpakking.

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.

Toona4
Signo
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