
Veramu durvju automātiskā 
sistēma

VALNES automātiskā sistēma veramām durvīm ir klusa, ērta un viegli 
ekspluatējama. Tā ir izmantojama jebkurā vietā, piemēram, birojos, 
slimnīcās, lielveikalos, u.c. VALNES automātiskā sistēma ir paredzēta 
arī divviru durvīm.

AUTOMĀTIKAS DURVĪM -  EL.NEP120 UN EL.NEP250

APRAKSTS 
 
      • Regulējama vēja bremze
      • Automātiskā atvēršanās pēc vērtnes nospiešanas, sistēma Push & Go
      • Izslēgtā režīmā automātika strādā kā durvju aizvērējs 
      • Kontroles mehānisms ir viegli un ērti regulējams
      • Trīs pozīciju programmas slēdzis uz korpusa, pēc nepieciešamības 
 iespējams pievienot elektronisku vai mehānisku slēdzi automātikas 
 regulēšanai 
      • Ērti kontrolējamas galvenās funkcijas (atvēršanās un aizvēršanās ātrums, 
 gaidīšanas laiks atvērtā stāvoklī, aizvēršanās paātrinājums u.c. funkcijas) 
      • Impulsa barošanas avots tiek izmantots regulāra transformatora vietā, lai 
 nodrošinātu stabilu un ekonomisku automātikas darbību 
      • Automātikas korpuss ir izgatavots no anodēta alumīnija 
      • Iespēja apvienot ar infrasarkano savienojumu un detektoriem,  papildu 
 slēdžiem un attālinātām vadības iekārtām 
      • Komplektā iekļauta standarta vai bīdāmā vērējroka
      • VALNES automātika ir paredzēta arī divviru durvju automātiskai 
 atvēršanai
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SPECIFIKĀCIJA EL.NEP120 

      • Automātiku kontroles iespējas: atvēršana, izmantojot 
 motora jaudu, aizvēršana
      • Durvju platumam: līdz 1500 mm
      • Durvju svaram: līdz 120 kg
      • Atvēršanās gaidīšanas režīms: 0…10 sek
      • Atvēršanās režīms: 0..60 sek
      • Jauda: 115/230 V, 50-60 Hz, max 120 W
      • Automātikas vadības izmēri: 120 x 110 x 550 mm
      • Darba temperatūra: -20…+50 °C
      • Noturība pret laikapstākļiem: IP32

GALVENĀS FUNKCIJAS 
 
      • Automātiska atvēršana / aizvēršana
      • Atvēršana / aizvēršana rokas režīmā
      • Atvērta stāvokļa fiksācija
      • Diennakts aizslēgšanas funkcija*
      • Atvēršana tikai izejai*
 
 *Darbojas tikai tad, ja ir pieslēgts papildu slēdzis

SPECIFIKĀCIJA EL.NEP250 

      • Automātiku kontroles iespējas – atvēršana, izmantojot 
 motora jaudu, aizvēršana
      • Durvju platumam: līdz 1500 mm
      • Durvju svaram: līdz 250 kg
      • Atvēršanās gaidīšanas režīms: 0…10 sek
      • Atvēršanās režīms: 0..60 sek
      • Jauda: 115/230 V, 50-60 Hz, max 120 W
      • Automātikas vadības izmēri: 120 x 110 x 550 mm
      • Darba temperatūra: -20…+50 °C
      • Noturība pret laikapstākļiem: IP32
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