Uw wereldwijde partner in toegangsoplossingen

FAAC C720

Schuifpoortaandrijving
Comfortabel en veilig thuiskomen?
FAAC is het bewezen kwaliteitsmerk op
gebied van poortautomatisering. Veilig,
betrouwbaar en sterk.
Deze systemen werken geruisloos en
vragen een minimum aan ruimte. Uw
poort opent door één druk op de knop
van uw handzender.
Voortaan heeft u letterlijk geen omkijken
meer naar uw oprit of toegangspoort: de
FAAC C720 serie stuurt, dankzij de
elektronische besturing, de poort
automatisch achter u dicht.
FAAC C720
De C720 is uitermate geschikt voor het automatiseren van schuifpoorten bij
woonhuizen of bedrijventerreinen met een gemiddelde doorgangsfrequentie.
Deze schuifpoortaandrijving laat de poortvleugel bewegen via een tandwieloverbrenging die middels tandheugels aan de poort is gekoppeld.
Door toepassing van de optionele noodaccu is zelfs bij stroomuitval een continue werking van uw automatische schuifpoort gewaarborgd.

www.record-toegangstechniek.nl

Algemene kenmerken

FAAC C720

Werking
Wanneer automatisch bedrijf is
ingesteld, gaat de poort na de
geselecteerde pauzetijd uit zichzelf weer dicht.
Als de halfautomatische bediening is ingesteld, moet een tweede impuls worden gegeven om
de poort weer te sluiten.
Een openingsimpuls die wordt
gegeven tijdens het sluiten, zorgt
altijd voor de omkering van de
beweging.
Veiligheidsvoorzieningen
De automatische schuifpoort is
standaard uitgerust met systemen die obstakels waarnemen
en/of veiligheidsvoorzieningen
(fotocellen, veiligheidslijsten)
die verhinderen dat de poort kan
sluiten wanneer een obstakel in
de beveiligde doorgang wordt
waargenomen.
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Beschrijving van benodigdheden
Aandrijving
Waarschuwingslamp
Fotocelbeveiliging
Sleutelschakelaar
Externe ontvanger
Handzender

Mechanische vergrendeling
Het systeem garandeert de mechanische vergrendeling van de poortvleugel wanneer de motor niet in
werking is. Het is dus niet nodig
een slot te installeren.
Technische gegevens

FAAC C720

Voeding

24 V

Vermogen

220 W

Beschermingsgraad

IP 44

Maximale poortsnelheid

18 m/ min

Maximale poortvleugel gewicht

400 kg

Max. lengte van de vleugel

15 m

Afmetingen (l x b x h) in mm

300 x 180 x 280

Uw dealer

Importeur FAAC:

