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Napęd do bramy NICE
WINGO 3524 2x3.5m /
7m / NA SŁUPKI
SZEROKIE zestaw gotowy
do montażu
Cena

2 225,00 zł

Cena poprzednia

2 615,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

NICE

Zapłać później

Opis produktu
NICE WINGO 3524
Napęd 24V do bram skrzydłowych, o długości skrzydła do 3,5 m i ciężarze do 400kg.
Urządzenie posiada wydłużony korpus, dzięki czemu za jego pomocą łatwo i bez problemu zamontujemy siłowniki
na znacznie większych bramach skrzydłowych osadzonych nawet na słupkach o dużym przekroju.
Zestaw idealny na SZEROKIE SŁUPKI / Maksymalne osadzenie zawiasu: do 22cm.
Najważniejsze zalety:
solidna konstrukcja i nowoczesny design, trwałość i niezawodność,
mocny korpus, aluminiowy odlew ciśnieniowy, stalowa śruba ślimakowa,
amperometryczny system wykrywania przeszkody, łagodny start i zwolnienie na zamykaniu,
funkcja fototest, funkcja furtki, możliwość podłączenia akumulatora - napęd zadziała nawet w przypadku braku prądu
W skład zestawu wchodzą:
2x siłownik śrubowy WG3524 z wbudowanym wyłącznikiem krańcowym na OTWARCIE
1x nowa centrala sterująca MC424R10 ze zintegrowanym radioodbiornikiem 433.92MHz
2x pilot 2-przyciskowy / 2-kanałowy FLO2RE
1x komplet fotokomórek BF (para, nadajnik + odbiornik)
1x lampa sygnalizacyjna SMART.LED - wkład LED + ANTENA ZEWNĄTRZNA + UCHWYT BOCZNY
uchwyty mocujące, klucze rozsprzęglenia awaryjnego - metalowe
ZESTAW KOMPLETNY I GOTOWY DO MONTAŻU, MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY
DO ZESTAWU POLECAMY / WARTO DOMÓWIĆ:
gotowe blachy z 4 otworami, KTÓRE UŁATWIĄ MONTAŻ NA SZEROKIM SŁUPKU
dodatkową parę krańcówek PLA13 ZA ZAMKNIĘCIE - brak wystających z podłoża elementów
moduł wi fi - STEROWANIE BRAMA PRZEZ TELEFON
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+ instrukcja montażowa w jęz. polskim, wsparcie techniczne podczas instalacji, karta gwarancyjna, paragon lub
faktura VAT

SKORZYSTAJ Z NASZEGO DOŚWIADCZENIA I ZAMÓW NAPĘD ZE SPRAWDZONEGO ŹRÓDŁA

Produkt posiada dodatkowe opcje:
wybierz model lampy: SMART.LED , PROXI.LED (+ 15,00 zł ), ELDC (+ 50,00 zł )
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