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BOTTICELLIEOS 120

VENERE DVENERE Dکنترل برد پیشنهادی

دائمًا قفل  دائمًا قفل وضعیت گیربکس

V DC Electric MOTOR24 V DC Electric MOTOR 24ولتاژ ورودی کمپرسور

سرعت کند شونده با کنترل توسط اینکودرسرعت ثابت با کنترل توسط اینکودرنوع حرکت

240 وات236 واتتوان مصرفی

28  ثانیه28  ثانیهحد اکثر توان اجرایی

1200   نیوتون600   نیوتونزمان باز شدن 

9 متر مربع7 متر مربعحد اکثر ابعاد اجرایی

60+ الی 15- درجه سانتیگراد60+ الی 15- درجه سانتیگراددمای محیطی عملکرد

ویژه  اتوماسیون درب های  که جهت  می باشد  الکترومکانیک  از سری جک های 
گاراژی بکار می رود. این سیستم جهت محیط هایی که عالوه بر محدودیت های 
محسوب  راهکار  بهترین  می باشند،  محدودیت  دارای  نیز  عمق   در  عرضی 

می گردد.

چندی از ویژگی های این سیستم :
● تغییر سرعت حرکت در طول مسیر 

● نصب موتور در فضای ایمن و بی خطر 

● برخورداری از کاملترین تجهیزات ایمنی 

● امکان انتقال سیستم خالص کن به محیط خارجی

● حذف فشار جک از پشت درب با حرکت یک کلید

● هماهنگ سازی روشنایی محیط ورودی با حرکت درب

این سیستم که به منظور اتوماتیک کردن ورودی های مجموعه های مسکونی 
شرایط  به  پاسخگویی  برای  راهکار  بهترین  گردید  معرفی  مصرف  بازار  به 
سخت محیطی است که امکان نصب درب هایی بطرق متعارف راندارد ، طراحی 
درب با استفاده از این سیستم اتوماسیون حرکتی در راستای قائم خواهد 
امتداد   در  گیری درب  قرار  به  تا90 درجه   0 بازه  در  با چرخش  که  داشت 

دیواره وسقف می انجامد .
و  کارشناسی  به  نیاز  معمواًل  که  این سیستم  اولیه جهت نصب  بستر سازی 
و  بازار عرضه  از سوی  را  این محصول  بررسی دقیق خواهد داشت عرضه 

همچنین بازار تقاضا با رکود همراه ساخت و این امر فرهنگ استفاده از این تجهیزات را که منطبق بر استاندارد های جهانی بود کمرنگ نمود تا اینکه بسیاری از مصرف 
کنندگان این سبک اتوماسیون را نمی شناسند .

با توجه به تولیدات کمپانی که این نوع از تجهیزات موتوری را در دو تیپ به بازار مصرف عرضه می کند ، متناسب با شرایط فیزیکی و نیازهای هر پروژه میتوان طرح 
اجرایی را ارائه کرد . سرعت عملکرد درب براي سیکل کاری تعریف حد اکثر28 ثانیه میباشد که البته متناسب با ارتفاع درب میتواند تغییر کند. این سری محصول 
که با ولتاژ 24 معرفی می گردد با وات مصرفي  236 الی 240  به کمک زنجیر انتقال نیرو، قدرت را جهت بحرکت در آوردن دربهای مخصوص SECTIONAL اعمال 

میکند که بطور متوسط نیروی ثابتی در بازه 50 الی N.m 80 را خواهد داشت. ضریب استاندارد حرارتی این سیستم  60+ تا 15- درجه سانتیگراد میباشد . 
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