
Objednací formulář 

MSA400 smart

Firma

Kontaktní osoba Odlišná dodací adresa

Ulice Firma

PSČ / místo Kontaktní osoba

Telefon Ulice

Fax PSČ / místo

Termín dodání Místo / datum / podpis

Provedení profilu

Uveďte profilový systém

dřevo plast hliník

Údaje o schématu

Schéma A DIN vlevo DIN vpravo

Schéma E
jedno křídlo max. 250 kg

DIN vlevo DIN vpravo

Schéma G DIN vlevo DIN vpravo

Schéma G2 DIN vlevo DIN vpravo

Schéma K

Barva krytu pohonné jednotky

Posuvný pohon a unašeč

bílá (RAL 9003) stříbrná (podobná RAL 9006) bez úpravy Speciální barva RAL 
(příplatek)

Volitelně je možné k systému MSA400 smart připojit externí ovládací tlačítko a uzamykací motor. 
Maximální připojení 24 V DC 1 A je řízeno změnou pólů (porovnejte technické údaje s MSA400 smart).
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Údaje k MSA400 smart

Z posouzení rizik podle směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES vyplývá nutnost montáže světelné závory:

se zvláštní terminálovou řídicí destičkou pro připojení světelné závory

Údaje o rozměrech a hmotnosti

Vnitřní šířka rámu (RIB)
RIB odpovídá délce krytu posuvného pohonu

mm
RIB – schéma A  
(symetrické dělení)

Velikost 1 2144 mm — 2794 mm

Velikost 2 2795 mm — 4099 mm

Velikost 3 4100 mm — 6666 mm
Odlišná délka krytu
(na přání)

mm

Symetrie křídel

symetrické

šířka pevného křídla (FBF) mm

FBF

RIB

Výška křídla (FH) mm

Hmotnost křídla kg

Příslušenství

Vrtací šablona pro unašeč posuvného pohonu
Objednací č. GABB0010-0E5010
doporučuje se jako základní vybavení

Krycí profil posuvného pohonu (vč. spodku unašeče)

bílý (RAL 9003)
Objednací č. 332523-006

stříbrný (podobná RAL 9006)
Objednací č. 332523-005

speciální barva RAL  ____________
Objednací č. 332523-008

Krytka (pro unašeč posuvného pohonu)

bílá (RAL 9003)
Objednací č. 333799-001

stříbrná (podobná RAL 9006)
Objednací č. 333799-002

speciální barva RAL  ____________
Objednací č. 333799-003

Infračervené dálkové ovládání (včetně baterií)
Objednací č. GZFB0020-025011
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