MobyKit

MOBY KCE

Voor vleugelpoorten
met vleugels
van max. 3m, opbouw.

Kenmerken van de reductiemotor:
• één blok uit spuitgietaluminium
• gepatenteerde opstelling van
de interne delen: minder elementen
voor grotere betrouwbaarheid
• snelle connector
voor stroomvoorziening
• ingebouwde condensator
• bewegende delen geheel uit
een bronslegering en ander metaal

• snelheidsafname bij openen en sluiten
• sleutelontgrendeling Moby van gecoat
aluminium, ergonomisch en gemakkelijk
te gebruiken

Deze set bevat:

MB4005
2 elektromechanische
reductiemotoren
met sleutelontgrendeling

FLO2R-S

A60

MOF

MOSE

LUCY

TS

1 zender 433,92MHz
met 2 kanalen

1 besturingseenheid
A60 met insteekontvanger
SMXI

1 stel fotocellen
voor opbouw

1 sleutelschakelaar
voor opbouw

1 knipperlicht

waarschuwingsbord

1 orienteerbare antenne

Code

Beschrijving

MOBYKCE

Set voor de automatisering van vleugelpoorten met vleugels van max. 3m, opbouw.

MB4005
MB4005

Voeding
(Vac 50Hz)
Opname bij gebruik
(A)
Vermogen
(W)
Ingebouwde condensator
(µF)
Beschermingsgraad
(IP)
Snelheid
(m/s)
Traject
(mm)
Maximale druk
(N)
Bedrijfstemperatuur
(°C Min/Max)
Thermische beveiliging
(°C)
Werkbereik
(%)
Gewicht van de MobyKit
(kg)

230
1,1
230
7
44
0,016
310
2000
-20 ÷ +50
140
30
20,5

866,50

Begrenzingen
800

max. gewicht vleugel (kg)

Technische
Technische gegevens
gegevens

ABFKIT

700
600
500
400
300
200
2

2,5

3

max. lengte vleugel (m)

Wijzigingen in model, constructie , technische specificaties en uitvoeringen van onze producten worden nadrukkelijk voorbehouden.
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Sleutelschakelaar

Fotocellen
Besturingseenheid

Moby

803

Fotocellen
op zuiltje
(niet inbegrepen)

Foto ter illustratie

Zender

Accessoires

PLA6

PLA14

aanlaslip lengte 250mm

afstelbare op te
schroeven achterbeugel

PLA15
afstelbare op te
schroeven voorbeugel

PLA10

PLA11

verticaal 12V-elektrisch slot
(verplicht voor vleugels
langer dan 3m)

horizontaal 12V-elektrisch slot
(verplicht voor vleugels langer
dan 3m)

5

75

PLA13
mechanische eindaanslagen
voor open en gesloten stand
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Knipperlicht
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