
SpinbusKit
Automatika pro sekční a vyklápěcí vrata

s technologií BlueBUS. Okamžitá montáž kdekoli!

Pro sekční vrata do 8.75 m2 a vyklápěcí vrata do 
8,4 m2 s technologií Nice BlueBUS. Sestavená  3 m dlou-
há  motorová dráha.

Charakteristika pohonu 

 Rychlá instalace kdekoli: 
Nastavitelná hlavice, odbloková-
ní pomocí lanka, ovládání krok 
za krokem může být umístěno 
kdekoli v garáži tak, aby uvedlo 
do chodu systém bez dálkového
ovládání a potřeby instalace řídí-
cí jednotky.
 Výhody uživatele:
BlueBus systém dovoluje uživa-
teli připojit sady fotobuněk a ří-
dících jednotek za použití pouze 
dvoužilových sběrnic.

  Bezpečnost: 
Systém detekce překážek a au-
tomatického programování pro-
vozního času, odběr motoru je 
monitorován během manévrů. 
Autodiagnostika pomocí majáku 
a semaforu. Zrychlení a zpomale-
ní může být nastaveno na začát-
ku a na konci každého manévru. 
Možnost propojení s poslední 
generací citlivých odporových lišt 
8,2kΩ.
  Osvětlení: 
21W žárovka jako osvětlení ga-
ráže.

Sada obsahuje 

SPIN21KCE 
Pohon SN6021 se zabu-
dovanou řídící jednotkou
a zásuvným přijímačem 
SMXI a 35mm vysokou 
vodící lištou (1 x 3m)

FLO2R-S
2 kanálové dálkové 
ovládání, 
433.92 MHz



Váš prodejce:

SPIN21KCE

Kód Popis

sada pro automatická sekční výklopná stejně jako pro posuvná vyklápěcí  vrata. 3m dlouhá sestavená 
vodící lišta SNA5.

Technické údaje SN6021

Napětí
Proud
Výkon
Max. výkon
Stupeň ochrany
Rychlost
Max. plocha vyklápěcích vrat
Max. plocha sekčních vrat
Dráha pohybu
Max. tlak
Tah
Provozní teplota
Počet cyklů
Rozměry
Vodící lišta

(Vac 50 Hz)
(A)

(W)
(W)
(IP)

(m/s)
(m2)
(m2)

(mm)
(N)
(N)

(0C min/max)

(mm)
(mm)

230
1

100
250
40

0,14 až 0,20
8,4

8,75
2 500
650
650

-20 až +50
50 za den - max. 10x nepřetržitých cyklů

324 x 327 x 105
35

SPIN21KCE

posuvná vyklápěcí vrata výklopná vyklápěcí vrata sekční vrata

výška šířka výška šířka výška šířka

2,4m 3m 2,8m 3m 2,5m 3,5m

SNA

Náhradní řídící
jednotka

Příslušenství

SPA2

Sada pro nouzové 
otevření

z vnější strany 
(pomocí lanka)

SPA5

Rameno vedené 
kluznými ložisky s 
optimalizovanou

strukturou
pro výklopná 

vyklápěcí vrata

SPA6

Velké, 585 mm
dlouhé propojovací

rameno

SPA7

Sada dodatečných
držáků

TS

Tabulka

ks/bal 1 ks/bal 1 ks/bal 1 ks/bal 2 ks/bal 1
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