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NAPĘD FAAC 414
GOTOWY DO MONTAŻU /
do 6m / 2x3
Cena

1 919,00 zł

Cena poprzednia

2 129,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

FAAC

Zapłać później

Opis produktu
FAAC 414 / ŁATWY I SZYBKI MONTAŻ / UCHWYTY DO PRZYKRĘCENIA
Siłowniki teleskopowe do bram skrzydłowych o długości skrzydła do 3/4mb.
Najbardziej praktyczny, ekonomiczny i uniwersalny napęd do bram skrzydłowych.
Pasuje do każdego rodzaju słupków. Najsilniejszy napęd w swojej klasie na rynku. SIŁA UCIĄGU 3200N.
W skład zestawu wchodzą:
2x siłownik teleskopowy, samoblokujący FAAC 414 dla skrzydła do 3 lub 4m. (wymagany elektrozamek)
1x centrala sterująca E045 w obudowie mod.E
1x moduł radiowy XF868 - częstotliwość 868.35Mhz - o zwiększonym zasięgu
3x pilot 4-przyciskowy XT4 868 SLH LR w kolorze czarnym
1x komplet fotokomórek XP20BD (para, nadajnik + odbiornik, regulacja kąta)
1x lampa sygnalizacyjna SMART.LED - wkład LED + ANTENA ZEWNĘTRZNA + UCHWYT BOCZNY
uchwyty mocujące, kondensatory rozruchowe, klucze rozsprzęglenia awaryjnego
w zestawie blachy mocujące do przykręcenia
idealne do słupków z tworzywa lub stali ocynkowanej i malowanej proszkowo
ZESTAW KOMPLETNY I GOTOWY DO MONTAŻU
GWARANCJA 2 LATA / 24 MIESIĄCE
instrukcja montażowa w jęz. polskim - pliki pdf w sekcji DO POBRANIA
wsparcie techniczne podczas instalacji, karta gwarancyjna, paragon lub faktura VAT
+ instrukcja montażowa w jęz. polskim, wsparcie techniczne podczas instalacji, karta gwarancyjna, paragon lub
faktura VAT
W zestawie uniwersalna lampa sygnalizacyjna 3w1 - LED + ANTENA + UCHWYT
Wysokiej klasy zamiennik współpracujący ze wszystkimi popularnymi producentami automatyki do bram.
Lampa może być zasilana poprzez niskie napięcie 12-24 V AC/DC lub poprzez napięcie sieciowe 85-265V AC/DC.
Produkt ten nie może być zasilany dwoma różnymi napięciami jednocześnie.
Lampa jest bardzo jasna i bezobsługowa – zamiast klasycznej żarówki wrażliwej na drgania jest tutaj zastosowany słupek LED
skierowanych w trzech kierunkach. Takie rozwiązanie powoduje, że światło widać tak samo z każdej strony. Lampa jest
wykonana w technologii IP 54, zatem nie straszne jej warunki zewnętrzne.
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Produkt posiada dodatkowe opcje:
wybierz model lampy: SMART.LED , PROXI.LED (+ 15,00 zł ), XLED (+ 110,00 zł )
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