414
Nap!d elektromechaniczny
do bram skrzyd owych do u!ytku przydomowego dla skrzyd a
o d ugo"ci do 3 m (4 m z zamkiem elektromagnetycznym)
Idealne rozwi zanie dla bram przydomowych
Nap!d FAAC 414 jest najbardziej praktycznym i ekonomicznym rozwi zaniem przy automatyzowaniu bramy o d$ugo"ci skrzyd$a do 4 m. Nap!d wyposa&ony jest w si$owniki tubowe – samoblokuj ce i dlatego nie wymaga stosowania dodatkowych zamków.

$atwy monta% i pewne dzia&anie
Ze wzgl!du na swoj tubow konstrukcj! i sposób mocowania si$owników do bramy (od czo$a)
nap!d FAAC 414 jest szybki i $atwy w monta&u, bez konieczno"ci wykonywania kosztownych
przeróbek adaptuj cych. Dobry punkt podparcia bramy gwarantuje pewne blokowanie po zamkni!ciu, nawet w przypadku szerokich bram.

Bezpiecze!stwo i wysoka niezawodno"#
Zabezpieczenie przeciwzgnieceniowe zapewnia modu$ elektroniczny instalowany na p$ytce centrali steruj cej, który bezpo"rednio kontroluje si$! ci gu nap!du. W przypadku awarii mechanizm
odblokowuj cy umo&liwia odblokowanie skrzyde$ bramy i obs$ug! r!czn . Koszt obs$ugi nap!du
elektromechanicznego FAAC 414 jest minimalny. Urz dzenie pracuje niezawodnie w ka&dych
warunkach atmosferycznych,w zakresie temperatur zewn!trznych od -20°C do +55°C.

414 - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
414
Zasilanie

230 V, 50 (60) Hz

414
Maksymalna si$a ci gu

3500 N

Zasilanie silnika

230 V

Zabezpieczanie termiczne

140°C

Pobór mocy

280 W

Zakres temperatur pracy

-20°C +55°C

Pobór pr du

1,2 A

Stopie% ochrony

IP44

Ci!&ar

6,5 kg

Pr!dko"# obrotowa silnika

1400 obr./min

Pr!dko"# wysuwu trzpienia

1,5 cm/sek.

WYMIARY INSTALACYJNE (SCHEMAT STANDARDOWEJ INSTALACJI)

Siłowniki
Fotokomórki
Centrala sterująca
Wyłącznik kluczykowy
1. Si$owniki
Odbiornik
fal radiowych
2. Fotokomórki
sygnalizacyjna
Lampa
3. Centrala steruj ca
4. Wy$ cznik kluczykowy
5. Odbiornik fal radiowych
6. Lampa sygnalizacyjna
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WYMIARY INSTALACYJNE

wymiary w mm

Zalecane wymiary instalacyjne

414

90°
110°

A

B

C(1)

D(2)

Z(3)

L

195
165

195
165

390
390

150
120

45
45

1090
1090

dla otwarcia skrzyd$a o k t 90°: A+B=C
dla otwarcia skrzyd$a o k t wi!kszy ni& 90°: A+B<C
1) roboczy skok "ruby, 2) maksymalne wymiary, 3) maksymalne wymiary

element mocowania do s$upka

korpus si$ownika

silnik
element mocowania do bramy

rami! tubowe
ze stali nierdzewnej

414 - Wyposa%enie i cennik
Model

Maks. d$ugo"#
skrzyd$a (m)

414 (prawy/lewy)

Zastosowanie
Cz!stotliwo"# u&ytkowania
(cykle/godz.)
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Wyposa%enie dodatkowe do modelu 414
P$yta monta&owa (do wmurowania)
Klucz odblokowuj cy
Czujnik wykrywania przeszkody - Timecoder*
Urz dzenia zdalnego sterowania, bezpiecze%stwa i sygnalizacji

Kod artyku$u

Cena netto (z$)

Cena brutto (z$)

6171013/12

610,00

744,20

Kod artyku$u

Cena netto (z$)

Cena brutto (z$)

737604
713009
6100032

42,00
11,00
220,00
patrz strony od 102 do 113

51,24
13,42
268,40

Cena netto (z$)

Cena brutto (z$)

1.865,00

2.275,30

Ilo"#

Opis wyposa&enia

Kod artyku$u

2
1
1

Si$owniki 414 z elementami mocuj cymi
Centrala steruj ca 452 MPS
Obudowa do centrali 452 mod. E

6171013/12
7909167
720119

1

Odbiornik radiowy RP2 LC 433 MHz, 2-kana$owy

1

Pilot 4-przyciskowy XT4 433 RC, z kodem dynamicznie zmiennym

787452

1

Fotokomórka SAFEBEAM o zasi!gu 20 m

785165

787742

Uwagi
W przypadku wyst!powania dodatkowych zak$óce% fal radiowych mo&e by# konieczne zastosowanie anteny zewn!trznej do odbiornika radiowego, zwi!kszaj cej zasi!g pilotów.
* Do zastosowania z central 455D (z obs$ug wy$ czników kra%cowych)

AKCESORIA

Wy& cznik
kluczykowy
str. 108

Elektrozamek
str. 113

Fotokomórka
Safebeam
str. 107

Antena
str. 103

Lampa FAAC Light
str. 106

Pilot XT4 433 RC
str. 102-103
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Nap#dy do bram skrzyd owych

Gotowy zestaw 414 - do bram dwuskrzyd&owych o d&. do 6 m

