Stk.

Gjenstand

Enkeltpris
EURO

Totalpris
EURO

MHS400 smart – Skjema C
Automatisk synlig heve- og skyvedørmotor
for HS-elementer med to fløyer Skjema C
• Automatisk låsing/opplåsing, heving/senking og flytting av HS-fløyen
• Med intelligent mikroprosessorstyring, selvlærende, lukkekraft i henhold til de aktuelle forskriftene i følge ny
DIN 18650
• Med CB-godkjenning
• Med SIEGENIA Comfort app* betjening for smarttelefoner eller nettbrett
• Motorisert kjøring til til luftestilling
• 10-min automatisk luftestilling
• Valg av en begrenset åpningsbredde
• Klembeskyttelse med strømbegrenser inkl. saktemodus og stopp i området rundt skjærekanter
• Myk start og stopp
• Manuell, enkel nødbetjening ved strømbrudd
• Betjening og utførelse tilpasset rullestol og betjening i henhold til DIN 18040 kan leveres i kombinasjon
med den flate terskelen
• Ingen begrensning i gjennomgangshøyden
• Enkel tilkobling med EURO-plugg og fast nettilkobling
• Enkel ettermontering på omtrent alle profiltyper og systemer, krever ikke bytte av beslag, ingen store
profilfresinger
• Kan brukes opptil maks.. 400 kg fløyvekt inkl. vindusrute
• Valgfri med drivenhet med låsebolt eller svingkrok
• For RIB fra 2 144 mm til 6 666 mm per skyvemotor (med symmetrisk oppdeling) og maksimal fløyhøyde 3
300 mm
• Montering på øvre vinduskarm med plassbehov på bare ca. 45 mm. Skyvemotoren kan flyttes nedover hvis
det er lite plass, avhengig av profilsystem.
• Dimensjoner skyvemotor: 72 mm X 73 mm
• Automatisk innlæring gjennom referansekjøring og registering av endestilling
• 24 V nettdel med EURO-plugg integrert i skyvemotoren
• Høy funksjonssikkerhet med over 25 000 testede koblingssykluser
• Hus og deksler kan lakkeres i alle RAL- og NCS-farger
• Rosettdeksler og borelære kan fås som tilbehør
• Maks. tiltrekkingsmoment på firkanten: 25 Nm
• Maks. forskyvningskraft i gang: Ca. 50 N (avhengig av fløyvekt og friksjon)
• Hastighet: Ca. 150 mm/sek
• Gangtid låsemotor: Ca. 7 sek.
• Tilførselsspenning: 120 - 240 V AC , 48 W
• Intern driftsspenning: 24 V DC (nettdel integrert i drivmotor)
• Maks. strømforbruk 0,4 A
• Tilkoblingskontakt: Euro-plugg
• Koblingsklemme: For maks. 2,5 mm² tilførselsledning
• Ledningstype for kabellegging på anleggssiden iht. forskrift: normalt NYM (allpolig skillebryter påkrevd)
• Kapslingsgrad: IP 20 for tørre rom
• Arbeidsomgivelsestemperatur: -5 til + 50 °C
• Samsvar: CE-merking
• Klembeskyttelse: Elektronisk overbelastningsutkobling/strømbegrenser i følge standard
• Utarbeidet i henhold til de gjeldende UVV- og VDE-forskriftene
• Produksjon sertifisert i henhold til ISO 9001:2000
• Tilkobling til eksterne apparater som f.eks. nøkkelbryter, tilgangskontrollsystemer, kortleser, fotoceller er
mulig.
• Påstyring med knappebryter på hevemotoren, med SIEGENIA Comfort app* for smarttelefoner eller
nettbrett eller med en valgfri infrarød fjernbetjening
• Kan integreres i gruppestyring eller styreteknologi i bygningen

Artikkelsett bestående av:
• 2 x synlig hevemotor
• 1 x synlig skyvemotor inkl. 24 V nettdel
• 2 x medbringer
• 1 x nødbetjeningsnøkkel
• Festemidler (skruer, kabelholdere)
• Monterings- og bruksanvisning
Produsent: SIEGENIA-AUBI KG, motortype MHS400 smart - Skjema C
Eller tilsvarende: ____________________________________
* SIEGENIA Comfort-appen er kompatibel med iOS 8.0 eller nyere, iPhone, iPad og iPod touch, samt Android 5.0 eller nyere.
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