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S450H

Hydraulische aandrijving 24V
voor vleugelpoorten

S450H
Deze nieuwe “hybride” aandrijving combineert de kracht
van hydraulica met de veiligheid van de 24v technologie.
Dit concept laat toe op eenvoudige wijze draaihekken
te motoriseren met een hoog kwalitatieve aandrijving in
conformiteit met de europese regelgeving.

elektronische
sturing e024S

• Toepassingen: appartementencomplex/residentieel gebruik, geschikt voor
vleugels tot 2,5 m (CBAC) en 3,5 m (SB)
• Hoge snelheid openen/sluiten poort (> 2,5 cm/s)
• Maximale veiligheid beknellingsbeveiliging en functie omkering beweging
i.g.v. obstakel, dankzij de ingebouwde encoder met BUS (octrooi FAAC)
• Eenvoudige en zeer flexibele installatie dankzij de nieuwe, in verschillende
standen verstelbare beugels die niet worden gelast, en een lange slag (> 300
mm)
• Regelbare kracht en snelheid d.m.v. elektronische sturingsprint
• Nieuw systeem SB met drievoudige kleppenbediening (versie zonder
hydraulische blokkering, octrooi FAAC): handmatige beweging van de
eenvoudigst te bewegen vleugel.
• Ingebouwde mechanische aanslagen voor openen/sluiten bijgeleverd.

elektronische
sturing e124

kit houder noodbatterij
(specifiek voor e124).
Batterijen niet inbegrepen

EENVOUD BIJ INSTALLATIE
Door in de verschillende standen verstelbare bevestigingsbeugels, die niet
langer worden gelast, kan de aandrijving eenvoudig en snel aan de verschillende
soorten maatvoeringen worden aangepast.

kit noodbatterij XBat.
Batterij nimh.
(niet compatibel met e124)

OPTIMALE VEILIGHEID
Met de ingebouwde BUS-encoder op de achterste beugel kan de aandrijving
gedurende heel de slag perfect worden bestuurd. Daarnaast garandeert
zij een zeer grote precisie bij het waarnemen van obstakels en een snelle
omkering van de beweging, zodat de installatie conform de Europese
veiligheidsregelgeving is.
SOEPELE BEWEGING
De ingebouwde BUS-encoder verzekert een vlotte vloeiende beweging van de
poortvleugel zonder bruuske stoten of haperingen.

24V
=
+
hydraulisch

KRACHT EN BETROUWBAARHEID
De “Hybride” technologie combineert de voordelen van hydraulische
technologie met die van 24V:
robuustheid, uitstekende prestaties, blijvende betrouwbaarheid,
snelheidsregeling en knelbeveiliging (omkering beweging t.g.v. obstakel).

AFMETINGEN EN TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN S450H
Voedingsspanning
Voeding motor
Vermogen
Opgenomen stroom
Max. duwkracht
Effectieve slaglengte stang
Uitschuifsnelheid stang max.
Lengte vleugel max.

230 Vac 50 Hz
24 Vdc
70 W
7A
>500 daN (E124)
311 mm
> 2,5 cm/s (E124)
3 m (SB) / 2 m (CBAC)

Gebruiksfrequentie (bij 55°C)
Omgevingstemperatuur werking
Gewicht
Afmetingen (LxDxH) in mm
Beschermingsgraad
Micro-eindschakelaars
Mechanische eindaanslagen openen/sluiten

Voortdurend gebruik
-20°C ÷ +55°C
10,8 Kg
1113x85x119
IP55
NEE
JA

S450H
Deze nieuwe “hybride” aandrijving combineert de kracht
van hydraulica met de veiligheid van de 24v technologie.
Dit concept laat toe op eenvoudige wijze draaihekken
te motoriseren met een hoog kwalitatieve aandrijving in
conformiteit met de europese regelgeving.

elektronische
sturing e024S

• Toepassingen: appartementencomplex/residentieel gebruik, geschikt voor
vleugels tot 2 m (CBAC) en 3 m (SB)
• Hoge snelheid openen/sluiten poort (> 2,5 cm/s)
• Maximale veiligheid beknellingsbeveiliging en functie omkering beweging
i.g.v. obstakel, dankzij de ingebouwde encoder met BUS (octrooi FAAC)
• Eenvoudige en zeer flexibele installatie dankzij de nieuwe, in verschillende
standen verstelbare beugels die niet worden gelast, en een lange slag (> 300
mm)
• Regelbare kracht en snelheid d.m.v. elektronische sturingsprint
• Nieuw systeem SB met drievoudige kleppenbediening (versie zonder
hydraulische blokkering, octrooi FAAC): handmatige beweging van de
eenvoudigst te bewegen vleugel.
• Ingebouwde mechanische aanslagen voor openen/sluiten bijgeleverd.

elektronische
sturing e124

kit houder noodbatterij
(specifiek voor e124).
Batterijen niet inbegrepen

EENVOUD BIJ INSTALLATIE
Door in de verschillende standen verstelbare bevestigingsbeugels, die niet
langer worden gelast, kan de aandrijving eenvoudig en snel aan de verschillende
soorten maatvoeringen worden aangepast.

kit noodbatterij XBat.
Batterij nimh.
(niet compatibel met e124)

OPTIMALE VEILIGHEID
Met de ingebouwde BUS-encoder op de achterste beugel kan de aandrijving
gedurende heel de slag perfect worden bestuurd. Daarnaast garandeert
zij een zeer grote precisie bij het waarnemen van obstakels en een snelle
omkering van de beweging, zodat de installatie conform de Europese
veiligheidsregelgeving is.
SOEPELE BEWEGING
De ingebouwde BUS-encoder verzekert een vlotte vloeiende beweging van de
poortvleugel zonder bruuske stoten of haperingen.

24V
=
+
hydraulisch

KRACHT EN BETROUWBAARHEID
De “Hybride” technologie combineert de voordelen van hydraulische
technologie met die van 24V:
robuustheid, uitstekende prestaties, blijvende betrouwbaarheid,
snelheidsregeling en knelbeveiliging (omkering beweging t.g.v. obstakel).

AFMETINGEN EN TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN S450H
Voedingsspanning
Voeding motor
Vermogen
Opgenomen stroom
Max. duwkracht
Effectieve slaglengte stang
Uitschuifsnelheid stang max.
Lengte vleugel max.

230 Vac 50 Hz
24 Vdc
70 W
7A
>500 daN (E124)
311 mm
> 2,5 cm/s (E124)
3,5 m (SB) / 2,5 m (CBAC)

Gebruiksfrequentie (bij 55°C)
Omgevingstemperatuur werking
Gewicht
Afmetingen (LxDxH) in mm
Beschermingsgraad
Micro-eindschakelaars
Mechanische eindaanslagen openen/sluiten

Continu gebruik
-20°C ÷ +55°C
10,8 Kg
1113x85x119
IP55
NEE
JA
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