A S Val ne s
P är nu m nt 1 3 9 E / 4
Ta ll inn 1131 7

UKSEAUTOMAATIKAD

ww w. v al nes.ee
va l ne s@ v alnes.ee

KÄÄNDUKSE AUTOMAATIKA EL.NEP120 JA EL.NEP250

Mugav käändukse automaatika
Valnese käändukse automaatika on vaikne, mugav ja lihtsalt kasutatav.
Sobib paljudesse erinevatesse tingimustesse, näiteks teenindusbüroodesse,
kontoritesse, haiglatesse ja kauplustesse. Kahe automaatika ühendamisel on
võimalik kasutada ka kahelehelisel uksel.
KIRJELDUS
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•
•
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Seadistatav tuulepidur
Ukselehe lükkamisel automaatne avanemine, Push&Go
Väljalülitatud automaatika toimib tavapärase reguleeritava uksesulgurina
Juhtelektroonika on kompaktne ja lihtsalt seadistatav
Kolmepositsiooniline programmilüliti asub korpusel, vajadusel saab lisada
elektroonilise või mehaanilise lisalüliti
Reguleeritavad põhifunktsioonid (avamise ja sulgemise kiirus, avatud oleku
pikkus, kiirendused ja aeglustused jpm)
Tavapärase trafo asemel on kasutusel impulss-toiteplokk, mis tagab stabiilse
tööpinge ja vähese voolutarviduse
Automaatika alus on alumiiniumist, katteprofiil anodeeritud alumiiniumist
Kombineerimisvõimalus infrapuna- ja mikrolaine-andurite, lülitite ja
kaugjuhtimisseadmetega nt puldiga (standardkomplekt sisaldab automaatikat ja
andureid)
Vastavalt soovile komplekteeritud kas standard- või liugvarrega
Kahelehelise ukse automaatikasüsteemi koostamiseks ühendatakse omavahel
kaks automaatikat
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TÖÖPROGRAMMID
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Automaatne avamine ja sulgumine
Käsitsi avamine ja sulgemine sulgurvedruga
Uks püsivalt avatud
Öine lukustus*
Automaatne avanemine ainult väljumiseks*
*Lisalüliti olemasolul

TEHNILISED ANDMED EL.NEP120
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Automaatika tüüp: mootoriga avatav, vedruga suletav
Ukselehe laius: kuni 1500 mm
Ukselehe kaal: kuni 120 kg
Avamise viivitus: 0….10 sek
Avatud oleku aeg: 0….60 sek
Toide: 115/230 V, 50-60 Hz, max. 120 W
Automaatika mõõtmed: 120 x 110 x 550 mm
Töötemperatuur: -20 …. +50 °C
Ilmastikukindlus: IP32

TEHNILISED ANDMED EL.NEP250
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Automaatika tüüp: mootoriga avatav, vedruga suletav
Ukselehe laius: kuni 1500 mm
Ukselehe kaal: kuni 250 kg
Avamise viivitus: 0….10 sek
Avatud oleku aeg: 0….60 sek
Toide: 115/230 V, 50-60 Hz, max. 120 W
Automaatika mõõtmed: 120 x 110 x 550 mm
Töötemperatuur: -20 …. +50 °C
Ilmastikukindlus: IP32

