Napędy łańcuchowe CDP

Systemy napędów

Napędy łańcuchowe CDP
CDP 1500-BSY+ / CDP 1500-K-BSY+

Informacje o produkcie:
 stworzony specjalnie dla dużych i ciężkich okien
dachowych,
 zintegrowana elektronika do synchronizacji napędów,
 możliwość indywidualnego zaprogramowania,
 do codziennej naturalnej wentylacji,
 siła popychająca do 1500 N,
 duże długości wysuwu do 1500 mm,
 kompaktowa budowa.
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Dane techniczne:
Typ

CDP 1500-BSY+

CDP 1500-K-BSY+

Zasilanie

24 VDC ±15 %, 4 A 230 VAC ±10 %, 107 VA

Siła pchająca

1500 N

Siła ciągnąca

1000 N

Siła zamykająca

500 N
(siła wyłącznika bezpieczeństwa)

Siła blokująca

1500 N

Prędkość otwierania

6,0 mm/s

Prędkość otwierania – HS

17,0 mm/s

Prędkość zamykania

6,0 mm/s

Stopień ochrony

IP 32

Zakres temperatur

od -25 do +55°C

Przewód

2,5 m silikonowy

Obudowa

aluminiowa / poliwęglanowa

Napędy łańcuchowe CDP

Systemy napędów

Przykład zastosowania:

Parametry:
– do codziennej wentylacji, symetryczne wyjście
łańcucha dla łatwego montażu,
– atrakcyjny wygląd dzięki wąskiej konstrukcji,
– proste podłączenie za pomocą łącznika wtykowego,
– funkcja High Speed (HS) do szybkiego otwierania okna,
– wyposażone w sterowaną mikroprocesorowo
elektronikę silnika i synchronizację elektroniczną BSY+,
– możliwość zintegrowania do czterech napędów
w jednej zsynchronizowanej grupie,
– możliwość indywidualnego zaprogramowania
funkcji napędu, parametrów i długości wysuwu
za pomocą interfejsu D+H,
– odporność ogniowa (30 min./300 °C),
– testowany na 10000 cykli pracy przy obciążeniu
znamionowym,
– wyjątkowo cicha praca w trybie wentylacji,
– czynna i bierna ochrona podczas zamykania,
z możliwością rozszerzenia na całą ramę,
– funkcja odciążenia uszczelki po zamknięciu
okna,
– możliwość lakierowania proszkowego we
wszystkich kolorach, również tych spoza palety
RAL,
– dostępność rozmaitych opcji, np. sygnałów położenia i stanu napędu,
– dostępne zestawy montażowe dopasowane do
systemów proﬁle.

Typ

Nr art.

CDP 1500/800-BSY+ 26.600.10

Wysuw

Waga
[kg]

Uwagi

800

8,30

24 VDC

CDP 1500/1000BSY+

26.600.15

1000

9,20

24 VDC

CDP 1500/800-KBSY+

26.602.50

800

8,30

230 VAC

CDP 1500/1000-KBSY+

26.602.55

1000

9,20

230 VAC
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