RobusKit
Voor schuifpoorten van
max. 350kg, met technologie
Nice BlueBUS. Waardoorhet
mogelijk is met slechts twee
draden max. zeven stellen
fotocellen uit de serie Moonbus
van stroom te voorzien
en aan te sturen.
Deze set bevat:

ROBUS KCE
Kenmerken van de reductiemotor:
• Eenvoudig: dankzij het systeem
BlueBUS kunnen alle stellen fotocellen
en de besturingseenheid met slechts
twee draden aangesloten worden
• Praktisch: besturingseenheid
en bufferbatterijen (apart te bestellen)
aan te sluiten met behulp van handige
stekker met geleide insteek, die beide
binnen in de Robus zitten
• modern: mogelijkheid tot afstelling van
de snelheid, het vermogen en de
pauzeduur

• Intelligent: dankzij de obstakeldetectie
en automatische programmering
van de werkingsduur. Zelfdiagnostiek
met signalering via het knipperlicht
• Veilig: instelbare snelheidstoename
en –afname, aan het begin en einde
van elke manoeuvre
• Sterk: onderstuk en ontgrendeling
uit spuitgietaluminium met epoxycoating
• Betrouwbaar: mechanische delen
geheel uit metaal
• Geluidsarm: reductiemotor op lagers

ROBUS350
1 elektromechanische
reductiemotor
onomkeerbaar,
met ingebouwde
besturingseenheid
en insteekontvanger
SMXI voor aansluiting
via Nice BlueBUS

FLO2R-S

MOFB

MOSE

LUCYB

TS

1 zender
433,92MHz
met 2 kanalen

1 stel fotocellen
voor opbouw gereed
voor aansluiting
via Nice BlueBUS

1 sleutelschakelaar
voor opbouw

1 knipperlicht
met geïntegreerde
antenne voor aansluiting
via Nice BlueBUS

1 waarschuwingsbord

Code

Beschrijving

RBKCE

Set voor de automatisering van schuifpoorten van max. 350kg. 24Vdc, geïntegreerde besturingseenheid.

0,00

Aansluiting inrichtingen via Nice BlueBUS. Mogelijkheid batterijen aan te brengen.
Technische gegevens

ROBUS350
ROBUS350

Voeding
(Vac 50/60Hz)
Noodstroomvoorziening
(Vdc)
Vermogen max.
(VA)
Max. stroomopname
(A)
Beschermingsgraad
(IP)
Nominaal koppel
(Nm)
Max. koppel
(Nm)
Snelheid *
(m/s)
Max gewicht hek
(kg)
Werkingstemperatuur
(°C Min/Max)
Isolatieklasse
Werkbereik *
(%)
Gewicht van de RobusKit
(kg)

230
24
250
1,1
44
6
10
0,18÷0,34
350
-20 ÷ +50
1
50
12

* Variabele waarden afhankelijk van het gewicht van het hek
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Sleutelschakelaar

Fotocellen
330

Robus

227

Foto ter illustratie

Zender

Accessoires

RBA2

PS124

reserve-besturingseenheid
voor RBKCEijs: zie prijslijst
reserve-onderdelen)

batterij 24V met geïntegreerde
batterij-oplader

LO5

ROA6

ROA7

ROA8

tandheugel 26x26x500mm uit
kunststof, voor poorten met een
maximumgewicht van 400kg

tandheugel M4
25x20x1000mm met nylon
slots en metalen kern

tandheugel M4
22x22x1000mm verzinkt

tandheugel M4
30x8x1000mm verzinkt,
compleet met schroeven
en afstandsbussen
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