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TS75

TECHNIKANTRIEBS

GmbH

Dane techniczne TS 75 TS 100
 Maksymalna siła uciągu (regulowana) 75 kg (+/-4%) 110 kg (+/-4%)
 Regulacja siły  automatycznie automatycznie
 Silnik 24V DC, bezszumny  24V DC, bezszumny 
 Prędkość bieg szybki (max.) 14,5 cm/sek. 14,5 cm/sek.
 Prędkość bieg wolny  8 cm/Sek. 8 cm/Sek.
 Prędkość zamykania regulowana od 6 do 14,5 cm/sek. regulowana od 6 do 14,5 cm/sek.
 Długość biegów miękkiego domyku i startu regulowana regulowana
 Oświetlenie 230V AC, max. 40 Watt 230V AC, max. 40 Watt
 Długość oświetlenia, regulowana 80 do 240 sekund 80 do 240 sekund
 Czas włączenia 80% 80%
 Zużycie prądu w spoczynku 2,3 Watt 2,3 Watt
 Zasilanie  190 – 250V AC 190 – 250V AC
 Główny transformator 230V AC, 24V DC 230V AC, 24V DC
 Migające ostrzeżenie  regulowane regulowane
 Wyłącznik listwy bezp. w miękkim domyku regulowane regulowane
 Funkcjonowanie skrzydła bramy regulowane regulowane
 Długość biegu netto 2.345 mm 2.345 mm
 Max. długość biegu netto z przedłużeniem 3.850 mm 3.850 mm
 Długość łącznie 3.215 mm 3.215 mm
 Wysokość głowicy silnika 170 mm 170 mm
 Długość głowicy silnika 370 mm 370 mm
 Szerokość głowicy silnika  260 mm 260 mm
 Minimalna wysokość nad nadprożem  35 mm 35 mm
 Waga z opakowaniem   22 kg 23 kg
 Dane techniczne mogą ulec zmianie!

n  Funkcje specjalne dla ideal 
 nego dostosowania do   
 sytuacji instalacyjnych przez  
 przełącznik DIP:

a) Wyłącznik listwy bezp.

b) Możliwość regulacji rodzaju  
 zwrotu z kierunku „DÓŁ“ 

c) Ok. 4 sek. ostrzeżenie przed  
 każdym ruchem bramy przez  
 czerwone światło 

d) Napęd bram skrzydłowych

n  Przyłącza dla zewnętrznych  
 urządzeń bezpieczeństwa  
 seryjnie

a)  Zapora świetlna   
 (z autotestem)

b) Listwa bezpieczeństwa  
 (opór 8,2 kΩ)

c) Styk wbudowanych drzwi

n  Bezstopniowa regulacja czasu  
 oświetlenia 80 – 240 s

n  Moduły wtykowe dla  
 rozszerzonych funkcji  
 specjalnych

a)  Automatyczne zamykanie AZ,  
 wybór czasu 10–240 s

b) Sterowanie czuwakowe TO  
 (indywidualna regulacja  
 kierunków i  impulsów)

c) Regulacja drogi jedno-  
 kierunkowej EI (sterowanie  
 sygnalizacją świetlną w  
 zbiorowych garażach z jednym  
 wyjazdem)

n  Wysokojakościowy przycisk  
 sterowniczy (IP 44) seryjnie

n  Seryjny system odryglowania  
 awaryjnego - w formie   
 uchwytu na bramie lub linki 

n  Minimalna wysokość       
 montażu (wymagane tylko  
 35 mm miedzy najwyższym  
 punktem bramy a stropem)

n  Sterowanie drogą radiową  
 433 MHz AM, kod kroczący  
 dla najwyższego  
 zabezpieczenia 

n  Minimalne zużycie prądu  w  
 spoczynku, tylko 2,3 W

n  Zasilanie 24 V i 230 V dla   
 zewnętrznych komponentów 
n  Jasne  automatyczne  
 oświetlenie 230 V / 40 W 
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n  Wyjątkowo energooszczędny

n  Nie wymaga konserwacji 

n  Trwały system łańcuchowy 

n  Seryjnie wyposażony w  
 wysokojakościowy przycisk  
 ścienny, system awaryjnego  
 odryglowania, 4-kanałowy  
 nadajnik ręczny i przyłącza  
 dla opcjonalnych urządzeń  
 bezpieczeństwa 

n Sterowanie radiowe 433 MHz

Nie oszczędzaj 
na jakości!

PL

Praktyczna obsługa bez długiego 
szukania: jeden DUŻY klawisz  

do bramy, który codziennie  
wykorzystujesz

Napędy bram garażowych

Nie wymaga koNserwacji

Niskie zużycie prądu spoczyNkowego

produkt wysokiej jakości

BezpieczNy automatyczNy pomiar siły
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OTWORZYMY TWOJĄ BRAMĘ. AUTOMATYCZNIE.


