
Kompaktne liugukseautomaatika

Valnese liugukseautomaatika tagab uste sujuva ja vaikse liikumise. Kogu 
vajalik elektroonika on mahutatud ühte kompaktsesse karbikusse, andes 
uksele visuaalselt kena välimuse.

LIUGUKSEAUTOMAATKA EVOLUS 90 JA EVOLUS 150

KIRJELDUS 
 
      •   Standardkomplekt on komplekteeritud andurite, aku ja 5-positsioonilise võtmega 
 programmeerimislülitiga
      •   Automaatika alus on valmistatud alumiiniumist ja hingedega katteprofiil 
 anodeeritud alumiiniumist
      •   Vankritel on 2 jooksuratast ja ülemine lisaratas ukselehe kõikumise 
 vähendamiseks ja tõrkekindluse suurendamiseks
      •   Ukselehe kõrgus on mehaaniliselt reguleeritav, käiguosa pikkus ka 
 elektrooniliselt reguleeritav
      •   Impulss-toiteplokk tavalise trafo asemel tagab stabiilse tööpinge ja vähese 
 voolutarviduse
      •   Aku seisundit hindab automaatika kontroller 
      •   Reguleeritavad põhifunktsioonid (avamise ja sulgemise kiirus, avatud oleku 
 pikkus, kiirendused ja aeglustused jpm)
      •   Vahetatav siin, mis vähendab müra ja tagab soodsa hoolduse
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TEHNILISED ANDMED / ÜHELEHELINE
 
      •  Avanemise laius: 700 - 3000 mm
      •  Automaatika pikkus: kuni 1500 - 6500 mm
      •  Ukselehe kaal: kuni 130 kg
      •  Suurim avanemiskiirus: 0,7 m/s
      •  Suurim sulgemiskiirus: 0,6 m/s
      •  Avatud oleku aeg: 0….20 sek
      •  Automaatika mõõtmed: 120 x 150 mm
      •  Töötemperatuur: -20….+50 °C
      •  Ilmastikukindlus: IP22

TÖÖPROGRAMMID 
 
      •   Täislaiuses automaatne avanemine / 
 sulgemine
      •   Piiratud laiuses automaatne avanemine
	 (nn	talverežiim)
      •   Avanemine ainult väljumiseks
      •   Uks avatud
      •   Öine lukustus
      •   Käsitsi avamine / sulgemine 
 (programmeeritav punktide 2, 3 või 5  
 asemele) 
      •   Avanemine ainult sisenemiseks*
      •   Erinevate keelte võimalus*

 *Digitaalse programmlülitiga

TEHNILISED ANDMED / KAHELEHELINE
      
      •  Avanemise laius: 900 - 3000 mm
      •  Automaatika pikkus: kuni 1800 - 6500 mm
      •  Ukselehe kaal: kuni 90 kg / ukseleht
      •  Suurim avanemiskiirus: 1,4 m/s
      •  Suurim sulgemiskiirus: 1,2 m/s
      •  Avatud oleku aeg: 0….20 sek
      •  Automaatika mõõtmed: 120 x 150 mm
      •  Töötemperatuur: -20….+50 °C
      •  Ilmastikukindlus: IP22

TEHNILISED ANDMED / ÜHELEHELINE

      •  Avanemise laius: 700 - 3000 mm
      •  Automaatika pikkus: kuni 1500 - 6500 mm
      •  Ukselehe kaal: kuni 200 kg
      •  Suurim avanemiskiirus: 0,7 m/s
      •  Suurim sulgemiskiirus: 0,6 m/s
      •  Avatud oleku aeg: 0….20 sek
      •  Automaatika mõõtmed: 120 x 150 mm
      •  Töötemperatuur: -20….+50 °C
      •  Ilmastikukindlus: IP22

TEHNILISED ANDMED / KAHELEHELINE

      •  Avanemise laius: 900 - 3000 mm
      •  Automaatika pikkus: kuni 1800 - 6500 mm
      •  Ukselehe kaal: kuni 150 kg / ukseleht
      •  Suurim avanemiskiirus: 1,4 m/s
      •  Suurim sulgemiskiirus: 1,2 m/s
      •  Avatud oleku aeg: 0….20 sek
      •  Automaatika mõõtmed: 120 x 150 mm
      •  Töötemperatuur: -20….+50 °C
      •  Ilmastikukindlus: IP22

EVOLUS 90

EVOLUS 150
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