AUTO-PROGRAMEERBARE AUTOMATISATIE
ONDERGRONDS VOOR DRAAIHEKKENS
MET 24 Vdc MOTOREN

Netspanning / Spanning motor

230 Vac / 24 Vdc
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HL2524/1824

HL2524 - HL1824 - AUTOMATISATIE MET ELEKTROMECHANISCHE MOTOREN
De automatisatie is samengesteld uit een besturingskast, voor het beheer van de installatie, twee zelfblokkerende waterdichte ondergrondse
motoren in een inbouwbak en een speciale verbindingskabel. De hoge afwerkingsgraad en de gebruikte materialen garanderen een feilloze
werking onder alle weersomstandigheden en maken van deze motor een product van hoog niveau.
Dankzij zijn overbrengingsysteem met lager maakt hij een stille en continue beweging van het hekken mogelijk.
De motor is voorzien van een waterdicht compartiment om de 6 aderige bekabeling aan te sluiten.
De kabelingang wordt beschermd door een invoertul type PG11 in lood, voorzien van een o-ring IP68. Het systeem maakt gebruik van motoren
op laagspanning, voorzien van een encoder, waardoor de bijhorende besturingskast alle functies van het hekken (open, stop, vertraging, enz...)
uiterst nauwkeurig beheert.

T O E PA S S I N G

TOEPASSINGSGEBIED
Het systeem is geschikt voor het automatiseren van draaihekkens met een maximum lengte van 3m en een gewicht tot 350 Kg per vleugel.
Dit volledig onzichtbaar systeem maakt het mogelijk alle type hekkens te automatiseren zonder inbreuk te doen aan de esthetiek van het hekken.
De installatie van de motoren wordt vereenvoudigd door de inbouwbakken met inox afdekplaat. De speciale 6 aderige kabel maakt het mogelijk
deze te verbinden met de bijhorende besturingskast welke alle functies van het hekken beheerd.
De automatische herpositionering treed in werking indien de normale werkingskoers van de motoren door bepaalde installatievreemde evenementen wordt verstoord. De controle door de besturingskast wordt afgerond door de "anti-klem" beveiliging en door de functies "soft start" en
"soft stop". De besturingskast is standaard voorzien van een batterijlader en noodbatterijen, waardoor het gebruik in noodgevallen verzekerd
wordt, een ontvangstmodule en een zes cijferig display waarop alle geactiveerde functies en het aantal uitgevoerde bewegingen weergegeven
wordt. De configuratie van de werkingsparameters gebeurt doormiddel van een dip-switch instelling in de besturingskast.
De onomkeerbare reductie garandeert de blokkage van het hekken in gesloten toestand. De manuele ontgrendeling is eenvoudig in gebruik dankzij een gepersonaliseerde sleutel welke het ontgrendelmechanisme bedient. De vergrendeling gebeurt door een automatisch “click” systeem.

IP67 waterdichte motor

360° opening mogelijk

stalen inbouwbak

scharnier met kogellager

auto-programmatie

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Motorspecificaties
Voedingsspanning
Stroomopname
Opgenomen vermogen
Gebruiksfrequentie

Vdc
A
W
%
r.p.m.
s
s
s
Nm
IP

Reductor snelheid
Openingstijd 90°
Openingstijd 110°
Openingstijd180°
Max. koppel
Beschermingsgraad

Karakteristieken van de besturing
Voedingspanning
Frequentie
Nominale stroom
Max.opgenomen vermogen
Uitgangsvermogen voor 1 of 2 motoren:
Ingebouwde ontvanger
Ontvangstfrequentie S449
Aantal kanalen
Aantal mogelijke functies
Aantal opslagbare zendercodes

28
2
60
70
0,8
22
27
44
170
67

Vac
230
Hz
50-60
A
1,2
W
250
W 60 + 60
MHz
N°
N°
N°

433.92
4
2
300

TECHNISCHE BESCHRIJVING
159
401

64

TOEBEHOREN
980/XLSE11C - Elektrisch slot 12 Vac

12 43

Motorreductor onomkeerbaar voor openingen tot 110°.
Inbouwbak in staal, met inox afdekplaat en overbrengingsysteem voor openingen tot 110°
Motorreductor onomkeerbaar voor openingen tussen 180°-360°.
Inbouwbak in staal, met inox afdekplaat en overbrengingsysteem voor openingen tot 180°-360°

366

25

100 59

UITVOERINGEN
800/HL2524ESB
806/HLCF1
800/HL1824ESB
806/HLCF18

55

- Motorreductor met geïntegreerde decoder ondergebracht in een onder druk gespoten aluminium carter met waterdichte afdichtring en aansluiting voor de CABPC10 kabel.
- Motor op 24 Vdc in waterdicht carter
- Stalen inbouwbak met cataphorèse (poederlak) behandeling en inox afdekplaat
- gegalvaniseerd stalen armoverbrenging draaiend op kogellager.
- Onderdruk gespoten aluminium ontgrendelingssysteem met gepersonaliseerde sleutel
- Afzonderlijke elektronische besturingskast.
- 10 m speciale kabel type CABPC10

332

INSTALLAZIONE TIPO HL2524

Description : prodotti Technocity (lamp. fotocellule ecc.)

Legende
1 Motorreductor
2 Fotocel binnenzijde
3 Fotocel buitenzijde
4 Waarschuwingslamp
5 Elektronische besturingskast
6 Sleutelschakelaar
7 Elektrisch slot
8 Externe antenne
9 Zekering, hoofdschakelaar
10 Aansluitkabel hoofdvoeding 230 Vac
11 Invoer voor de speciale kabel Cardin CABPC10
12 Invoer voor de aansluiting laagspanning
13 Elektronische kast
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Opgepast:Het ter info weergegeven schema is bestemd om U verder te helpen bij de keuze van de te gebruiken Cardin onderdelen.
Bijgevolg heeft hij enkel een informatieve waarde voor het realiseren van de installatie.
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