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AUTOMATION VILLAGE НАРАСТВА. НОВАТА ЗОНА FOOD&LIVING

През 2013 г. Automation Village отваря врати в седалището
на Beninca Group: едно място за среща с клиенти,
партньори и приятели, където гостоприемството да се
превърне в ритуал. Една зона, създадена за теоретично
и практическо обучение на професионалисти, също
благодарение на лабораторията в зоната на show room.
Личното отношение, което сме създали през тези
години с нашите #automationspecialist, имаше нужда от
едно пространство, където да се обединят още повече
професионалните аспекти, с хуманистичните.
Новата зона food&living се ражда точно с тази цел.
Едно помещение от 250 mq, структурирано за зони,
където да може да се оцени добрата храна, в ресторанта,
да се прекара време, което да се посвети на създаването
на екип и на играта в игралната зона, да се направят
малко физически упражнения в зоната за фитнес,
срещайки евентуално някой служител. Един начин,
по който да се възприемат професионалните отношения,
преди всичко, като отношения между хората. Един начин
да създаваме отношения, който е в нашето ДНК от
началото и който носим по света всеки ден. Значението
на хората. Важността на отношението FaceToFace вътре и
извън фирмата.
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ЕДИН ИНТЕЛИГЕНТЕН ДОМ? BeMOVE
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ЕДИН
ИНТЕЛИГЕНТЕН
ДОМ?
BeMOVE
Начало
bemove.beninca.com
bemove.beninca.com

Изход
BeMOVE е новото приложение, което ви позволява да се
свързват предметите или устройствата на вашия дом по лесен и
бърз начин. Един свързан дом, за да се оптимизира употребата
на автоматизациите, на светлините или също напояването на
градината. Една система, която посредством управлението
на команди, употребата на устройствата по зададени часове
или още, активирането на командите посредством функцията
GPS на смартфон, позволява да извършите всичко това, което
желаете, когато желаете и преди всичко, във ваше отсъствие.
Системата е характеризирана, освен от едно приложение,
от наличието на един централен изход (HOOP), който
представлява истинския интерфейс за диалог със свързаните
продукти. Един диалог, който чрез употреба на приемниципредаватели 868 MHz позволява не само да се изпрати една
команда, но да се получи също една обратна връзка за статус
(двупосочност). Вече няма да бъде необходимо да се проверява
лично, дали светлините са оставени включени или дали порталът
е оставен отворен, BeMOVE ще го проверява вместо вас.
The future is here.

Гараж

Светлини на Салон

Светлини в Спалня

Това е сърцето на системата BeMOVE, централният изход,
характеризиран от линеен и модерен дизайн, идеален във
всеки жилищен контекст, благодарение също на трите
различни начина на инсталиране (подпирайки се на дъното,
отстрани или на стена). Оборудван с вградено предаване с
радио честота 433 MHz на 8 канала и управление на тройно
кодиране, Advanced Rolling Code, Rolling Code и Фиксиран
Код, HOOP позволява да се управляват до 74 устройства.
Вграден модул WiFi и възможност за директно свързване
на централната за автоматизация.

Светлини в Градина

Щори

Открийте повече на страница 176.

BeUP.
ПОСВЕТЕНА НА
ПРОФЕСИОНАЛИСТИ
beninca.com/page/beup.html
https://www.beninca.com
/page/beup.html

BeUP е новото приложение, налично за системите iOS и
Android, посветено на професионалисти, коeто ще позволи да
бъдат винаги информирани относно новостите на продукта,
да се консултират с ръководствата с инструкции,
да извършват онлайн обучение, но не само това.
Монтажникът ще може да конфигурира системите BeMOVE
лесно и бързо, като запаметява в рубриката за извършени
инсталации и като свързва продуктите, налични в тази
определена инсталация. Освен това, чрез BeUP ще бъде
възможно да се конфигурират системите BeMOVE.
Изберете да вършите работата си по най-добрия начин!
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Приемно предавателен модул 868 MHz за дистанционно
управление на автоматиизации или устройства. За
инсталиране на борда на централите, на инсталации, които
да се управляват или външно на стената, благодарение на
практичен капак за покриване на клеми. Оборудван с два
входа, с команда без напрежение и два изхода с реле 250V
5A (устойчив товар), приема захранване 12 или 24 Vac/dc.
Оборудван с антена тип пръчка 868 MHz, дължина 9 cm с
LED RGB за диагностика и програмиране.
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TO.GO EVERYWHERE

TO.GO EVERYWHERE

TO.GO
EVERYWHERE

TO.CLIP
www.beninca.com/

beninca.com/page/
page/togo.html
togo.html

У дома, в колата или просто в ключодържателя, TO.GO е
предавателят, който носиш винаги със себе си, благодарение
на новата линия аксесоари, посветена на него. Наличен в
електронната гама на Benincà от няколко години, предавателят
е с обновен дизайн, по-компактен и оборудван с ново кодиране
ARC, представяйки по този начин перфектната комбинация
между функционалност и сигурност, надеждност и опростеност.
На разположение в три варианта на цвят за да се идентифицира,
също така естетически различните видове налични кодирания,
с изключително кодиране Advanced Rolling Code (TO.GO_A),
с двойно кодиране Advanced Rolling Code и Rolling Code
(TO.GOV_A), или двойно кодиране Advanced Rolling Code и
Фиксиран Код (TO.GO_AK).
Всичките три версии са налични с 2 или 4 канала.
Открийте повече на страница 178.

TO.CLIP е приставка за дистанционни управления TO.GO,
която да се постави в сенника, в отворите за вентилация на
автомобила или на стената.

SMART

SMART е обвивката, която позволява да се трансформира
предавателя TO.GO в една истинска клавиатура за стена.
В няколко прости стъпки, благодарение на SMART, е
възможно да се управляват отвътре автоматичните
входове, да се напоява градината или външните светлини,
без да се извършват скъпи строителни дейности за
окабеляване на управлението отвътре. Превърнете вашето
дистанционно в една клавиатура за стена, избери SMART,
клавиатурата с душа: TO.GO.

LONG LIFE BATTERY
Батерия 12 V гарантира максимална
издържливост

AWO

128 BIT SECURITY
Ново кодиране ARC, което благодарение
на дължината на предадения код,
гарантира максимална безопасност
срещу клониране

LONG RANGE
Повишен обхват, до 230 m
в свободна зона
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Антена от нова генерация AWO, оборудвана с една
елегантна външна кутия за перфектната интеграция във
всеки жилищен контекст.
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CHOOSE TO BE HAPPY

CHOOSE TO BE HAPPY

CHOOSE
TO BE HAPPY
Пристигна HAPPY, предавателят, който с изключителна
леснота се преобразява, нагаждайки се към нашия стил.
Актуалността на един опростен и основен дизайн, връща
един от най-известните историческите периоди, 50-те години.
Едно приближаване, подчертано чрез връщане на форми
и в духа за преоткриване на важността на значимите неща,
на радостта от живота, на това да бъдем заедно. Две са
наличните версии, и двете с двойно кодиране, с два или четири
канала: Advanced Rolling Code и Фиксиран Код (HAPPY.2/4AK)
или Advanced Rolling Code и Rolling Code (HAPPY.2/4VA). Да
се смени цвета на дистанционното, е просто и незабавно,
благодарение на взаимозаменяемите капаци, налични в три
цвята: жълт, оранжев и светло син. Позволява висока степен
на персонализация.
Открийте повече на страница 184.

LONG LIFE BATTERY
Батерия 12 V гарантира максимална
издържливост

128 BIT SECURITY
Ново кодиране ARC, което благодарение
на дължината на предадения код,
гарантира максимална безопасност
срещу клониране

LONG RANGE
Повишен обхват, до 230 m
в свободна зона
www.beninca.com

beninca.com/page/
/page/happy.html
happy.html
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IRIDE. PASSIONE ITALIANA

IRIDE.
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IRIDE. PASSIONE ITALIANA

IRI.LAMP
https://www.beninca.com
beninca.com/page/
/page/iride.html

iride.html

IRI.TX
IRI.TX е референтният продукт на линията от аксесоари IRIDE,
който внедрява качество, елегантност и опит в една гама,
разработена във всеки един детайл, с усилие и страст. Един
продукт, разработен за да даде стойност на всяка инсталация,
наличен в две цветови версии, които идентифицират различните
кодирания и подписан от Алдо и Луйджи Бенинка, съдружници,
основали групата.

Сигнална лампа пълен диапазон (20÷255 Vac/dc)
от нова генерация, оборудвана с вградена антена и
характеризирана с намалена консумация (1 W). IRI.LAMP
е лесна и бърза за инсталиране и благодарение на
функцията за мигане на базовия модел, може да се
инсталира и в съществуващи блокове за управление,
оборудвани с тази функция.

Открийте повече на страница 188.

IRI.KPAD

Дигитална клавиатура срещу събития на вандализъм с
обвивка от алуминий, лъскав челен панел с ефект стъкло
и бутони от хромиран метал със задно LED осветление.
Налична в две версии, кабелна или безжична с управление
с тройно кодиране. Бърза и лесна за инсталиране.

IRI.CELL
LONG LIFE BATTERY
Батерия 12 V гарантира максимална
издържливост

128 BIT SECURITY
Ново кодиране ARC, което благодарение
на дължината на предадения код,
гарантира максимална безопасност
срещу клониране

LONG RANGE
Повишен обхват, до 230 m
в свободна зона
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Метално покритие срещу вандалски прояви, за защита на
фотоклетките от външни промени или случайни счупвания.
Съвместимо с фотоклетки PUPILLA/PUPILLA.R, IRI.CELL
позволява да се поддържа перфектна насоченост на 180°.
Прости и лесни за монтиране, характеризират се от един
търсен дизайн със скрити винтове.
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ИНТЕГРАЦИЯ ПОД РЪКА. ПРОТОКОЛ KNX

X.BE

X.BE е новата електронна платка на интерфейс
между системата за домашна автоматизация KNX
и автоматизациите Beninca, създадена в проекта
Smart Home. Модулът позволява да се постигне едно
вградено управление на автоматизациите със системата
за домашна автоматизация KNX. Посредством една
система за контрол KNX, е възможно да се управлява
автоматизацията, да се извиква статуса на входовете
или просто да се получи достъп до статистическите
параметри (напр. номера на фотоклетка за управление на
програмираната поддръжка). Интеграцията в системата
KNX, позволява да се пренесе интелигентността на
автоматизацията за дома също и в автоматизацията за
портали, позволявайки да се конфигурират команди или
да се изпращат команди при определени условия чрез
свързване на само 2 кабела (bus KNX).

В света на домашната автоматизация и интелигентното
управление на домове и сгради, съществува винаги по-голяма
необходимост да се намерят решения, които позволяват да се
свържат помежду им различни предмети и устройства. Има
различни начини да се постигне дистанционно управление и една
интеграция между устройства, един от тези е и протоколът KNX.
Този протокол представя един отворен световен стандарт, който
позволява автоматизираното и децентрализирано управление на
инсталациите на една широка гама структури (сгради, училища,
жилища и др.), всичко в перспективата на едно усъвършенствано
строителство, което вижда в услугата към човека, в комфорта и в
енергийната ефективност добавена стойност.
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BULL TURBO: ПЕРФЕКТНАТА КОМБИНАЦИЯ ОТ СКОРОСТ И БЕЗОПАСТНОСТ
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BULL TURBO: ПЕРФЕКТНАТА КОМБИНАЦИЯ ОТ СКОРОСТ И БЕЗОПАСТНОСТ

BULL1224 TURBO

Нов мотор за плъзгащи се портали, до 1200 kg на 24 Vdc
оборудван с превключващо зарядно устройство 115/230
Vac. Вграден блок за управление, разположен в горната
част на мотора и оборудван с виртуален енкодер, който
позволява едно оптимално управление на забавяне с
възможност да се определи трасето (STC System). Лесен
и бърз за инсталиране, новият бърз мотор за плъзгащи
се портали, е оборудван с една нова функция, която
позволява автоматично програмиране от дистанционно
управление. BULL1224 TURBO и в състояние да гарантира
максимална скорост и безопасност във всички фази,
благодарение точно на усъвършенстваната електроника.
Възможност за интегриране на автоматизацията в системи
за домашна автоматизация KNX.
Открийте повече на страница 72.

BULL624 TURBO
Нов мотор за плъзгащи се портали, до 600 kg на 24 Vdc
оборудван с превключващо зарядно устройство 115/230 Vac.
Вграден блок за управление, разположен в горната част на
мотора и оборудван с виртуален енкодер, който позволява
едно оптимално управление на забавянето с възможност да се
определи трасето (STC System). Лесен и бърз за инсталиране,
новият бърз мотор за плъзгащи се портали, е оборудван с една
нова функция, която позволява автоматично програмиране
от дистанционно управление. BULL624 TURBO е в състояние
да гарантира максимална скорост и безопасност във всички
фази, благодарение точно на усъвършенстваната електроника.
Възможност за интегриране на автоматизацията в системи за
домашна автоматизация KNX. BULL624 TURBO: перфектна
комбинация от скорост и сигурност.

www.automatismicab.com

Гледайте видеото

Открийте повече на страница 64.
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BULL20 HE: БЕЗОПАСТНОСТ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ФУНКЦИОНИРАНЕ

BULL20 HE
БЕЗОПАСНОСТ
И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО
ФУНКЦИОНИРАНЕ

BULL1524: БЕЗОПАСТНОСТ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ФУНКЦИОНИРАНЕ

BULL1524
ПРОГРАМИРАНЕ ОТ
ДИСТАНЦИОННО
BULL1524

Моторедуктор, здрав и високопроизводителен за плъзгащи
портали до 2000 kg. Идеален за индустриална и жилищна
употреба, BULL20 HE се характеризира от един нов електрически
мотор, разработен за да гарантира един интензивен цикъл
на употреба, дори и при неблагоприятни условия на околната
среда. С автоматична вентилация и смазан с масло, позволява
да се ограничи нагряването, като се достигне един голям брой
последователни фотоклетки. Вграденият блок за управление и
енкодер го правят перфектен за индустриални приложения.

Идеален за плъзгащи се портали на жилищни блокове, до
1500 kg, новият плъзгащ се мотор се характеризира от един
вграден блок за управление, който позволява запаметяване
до 2048 кода и от едно превключващо вградено зарядно
устройство (85÷265 Vac) което позволява намалена
консумация и дълъг живот на задвижващия механизъм.
Наличието на виртуален енкодер, позволява да се управляват
по оптимален начин забавянията, да се определи трасето
(STC System) и да се управлява подаването на въртящия
момент по отношение на позицията на портала, гарантирайки
максимална безопасност. Лесен и бърз за инсталиране,
благодарение на функцията за автоматично програмиране
от дистанционно управление, подлежаща на активиране при
първото инсталиране.

Открийте повече на страница 84.

Открийте повече на страница 78.

BULL20 HE
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ВИСОКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ ИНДУСТРИАЛНИТЕ ПОРТАЛИ

BULL17 OMI
и YAK25
OTI, ВИСОКИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ
ИНДУСТРИАЛНИТЕ ПОРТАЛИ

ВИСОКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ ИНДУСТРИАЛНИТЕ ПОРТАЛИ

BULL17 OMI

При инсталации в жилищни сгради и за портали до
1700 kg, новият модел BULL17 OMI, с редукция в
маслена баня, представя един висококачествен продукт,
в състояние да гарантира максимална безопасност,
благодарение на особено усъвършенстваната
електроника. Вграденият блок за управление е
оборудван с устройство инвертор, което позволява
да се управлява позицията на мотора посредством
измерване на интензитета и фазовото изместване на
токовете (виртуален енкодер). Всичко това означава
сигурност срещу притискане и представя идеалното
решение в контексти, характеризирани от едно много
интензивно функциониране.
Максимална скорост на маневра 24 m/min.
Открийте повече на страница 80.

YAK25 OTI

INVERTER
TECHNOLOGY

Развитието в сферата на автоматизации за индустриални
плъзгащи се портали, е довело до разработването на нови
модели, разграничаващи се по технология и точно определени
характеристики. Новите YAK25 OTI и BULL17 OMI са
характеризирани и двата от наличието на устройството инвертор,
което позволява да се увеличи значително сигурността,
превръщайки се в един основен инструмент за спазването на
регламентите, точно в случая на инсталации, характеризирани
от тежести или големи товари, типични за индустриалните
контексти, също благодарение на възможността да се регулира
скоростта, в зависимост от тежестта на портала. Устройството
позволява освен това да се намали механичния стрес,
удължавайки живота на задвижващото устройство.
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YAK25 OTI е новия моторедуктор 230 Vac трифазен,
вентилиран, с метална редукция в маслена баня,
разработен за плъзгащи се портали до 2500 kg, идеален
в контексти с много интензивно функциониране.
Вграденият блок за управление е оборудван с инвертор,
който позволява да се управлява позицията на мотора
посредством измерване на интензитета и фазовото
изместване на токовете (виртуален енкодер). Това, в
индустриалните инсталации, се изразява в максимална
безопасност срещу притискане, благодарение на
възможността за регулиране и управление на забавяне,
скорост и подаване на въртящ момент. Максимална
скорост на маневра 24 m/min.
Открийте повече на страница 86.
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ГАМАТА VN СЕ ОБНОВЯВА

ГАМАТА VN СЕ ОБНОВЯВА

ГАМАТА VN
СЕ ОБНОВЯВА
Нова гама автоматизации за секционни и ролетни индустриални
врати, от серията VN. Много са направените подобрения, спрямо
предходните модели, между които прилагането на една нова
пластмасова кутия, която позволява да се улеснят операциите на
окабеляване на мотора, благодарение на позицията на предната
клема и на възможността за достъп с кабелите от три различни
позиции. При особено опростени инсталации, освен това,
моделите монофазен с бързо деблокиране или ръчна маневра,
предвиждат също така версията с вграден блок за управление
UP (VN.S20 UP / VN.S40 UP / VN.M40 UP/VN.M20 UP). Найважната новост е със сигурност вграждането на енкодер във
версиите VN.__20 монофазен, трифазен с ръчно деблокиране или
помощна маневра (VN.S20ESW / VN.ST20ESW / VN.MT20ESW /
VN.M20ESW). Наличието на устройството позволява регулирането
на позицията на крайните изключватели за отваряне и затваряне
на вратата, директно в блока за управление. В допълнение на това,
версиите с енкодер, са оборудвани с една практична система за
бързо окабеляване за включване, за да се намали и оптимизира
максимално времето за инсталиране.

VN.M

Модели, оборудвани с ръчна аварийна маневра с верига.
Версиите монофазна са налични също с вграден блок
за управление UP. Модели с енкодер и система за бързо
окабеляване за включване (ESW), във версиите със
съотношение на редукция 1/20.

Открийте повече на страница 102.

•

•

Бързо деблокиране

Монофазен 230 V мотор

•

•

Трифазен 400 V мотор

•

•

•

•

•

•

•

•

№ 4 гребени, крайни
изключватели

•

•

•

•

•

•

Нова пластмасова кутия

•

•

•

•

•

•

•

•

Вградена централа за
присъствие на човек
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•

•

•

•

VN.ST20ESW

VN.MT20ESW

•

VN.S20ESW

VN.M20ESW

•

VN.S40UP

VN.M40UP

•

VN.S20UP

VN.M20UP

•

VN.ST20

VN.MT40

•

VN.S40

VN.MT20

•

VN.S20

VN.M40

Верижна маневра

VN.M20

VN.S

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Бързо окабеляване

•

•

•

•

Абсолютен енкодер

•

•

•

•

Наличен в комплект
(мотор+кабел+блок
за управление)

•

Модели, оборудвани с бързо деблокиране. Версиите
монофазна са налични също с вграден блок за управление
UP. Модели с енкодер и система за бързо окабеляване
за включване (ESW), във версиите със съотношение на
редукция 1/20.
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ИНОВАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТ

ИНОВАЦИИ
И БЕЗОПАСНОСТ
Диалогът с професионални потребители ни позволи да разработим продукти
с високо технологично съдържание, което гарантира сигурност, надеждност и
високи работни характеристики.
За да помогнем при избора от нашата гама продукти, чрез точни символи
подчертахме някои от тези характеристики.
КОДИРАНЕ СРЕЩУ КЛОНИРАНЕ
Advanced Rolling Code (ARC) е кодиране, въведено от фирмата, за да гарантира
максимална сигурност срещу клониране, благодарение на дължината на предадения
код (128bit спрямо 64) и на големия брой възможни комбинации (3,4x1038). В днешно
време всички блокове за управление и приемници са снабдени с тройно кодиране
Advanced Rolling Code, Rolling Code и фиксиран код, по тази причина решихме да
идентифицираме с нов символ само продуктите с изключително кодиране ARC.

ARC ONLY: Приемник 433,92 Mhz снабден с ексклузивно
кодиране Advanced Rolling Code (ARC)

ИНОВАЦИИ И СПАЗВАНЕ НА НОРМАТИВНИТЕ УРЕДБИ
Устройство, което гарантира максимална точност във
фазите на движение на автоматизацията. В случай
на оператори показва физическото присъствие на
устройството, при централи за управление показва
управлението на същото.

СЪДЪРЖАНИЕ

Вътрешното производство
и внимателният подбор на
материали са ключови елементи
в нашето „производство на
автоматизация“. През годините
занаятчийството еволюира, с
което осигури пространство за
промишлените процеси, като ни
позволи да постигаме още повече
от изключителните цели, които
винаги са били в нашето ДНК.

Предвидено е за свързване със системи за автоматизация на
дома KNX чрез свързване на платката X.BE (опционално).

РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Благодарение на страстта към
нашата работи и инвестиции, през
тези години винаги поддържахме
производството вътре във
фирмата. Това ни позволи да
получим сертификат за продукт
100% made in Italy.

РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Съвместимост с устройството Advantouch. Системата
позволява опростено управление на предавателите и
приемниците, с възможност за управление на списъци, с
бързо и лесно извършване на операции по изтриване или
запаметяване на предавателите.

Позволява да въведете защитен код за програмирането на
блока, като така се възпрепятства достъпът до менютата и
промяната на параметрите.

Показва броя предаватели, които могат да се запаметят в
приемника.
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38
40
42
44
46
48

ПОДЗЕМЕН МОНТАЖ
DU.IT14N | DU.IT24NVE
DU.350N

50
52

SUN SYSTEM

132

230 Vac
134
135
136
137
138
139

BRAINY
HEADY
CORE
MATRIX
LOGICA
CELL.P
230 Vac | 400 Vac

140
141
142

WAVE 230
THINKY
START
24 Vdc
BRAINY24+
BRAINY24
HEADY24
LOGICA24
DA.SO4

143
144
145
146
147

ВГРАДЕНИ БЛОКОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
54

230 Vac
230 - 400 Vac
24 Vdc

149
154
159

ДОМАШНА УПОТРЕБА
KPONY
BULL424ESA
BULL5M
BULL8M

Automatismi Benincà е предприятие
със система за управление на
качеството сертифицирана
съгласно стандарт ISO 9001 от
TÜV Италия. Сертификацията
удостоверява съответствието на
международните стандарти ISO
9001 и удостоверява ангажимента
на фирмата в опазването на
организационната структура в
съответствие с изискванията на
стандарта.

Всички продукти подлежат на
предварителни изпитвания, имащи
за цел да проверят устойчивостта
срещу смущения и емисии в
рамките на максималните граници,
определени от Европейската
общност. Това позволява да се
разбере дали продуктът може да
получи сертификат СЕ. Всички
продукти Benincà получиха такъв
сертификат.

Функция, която автоматично настройва работните параметри,
за да улесни операциите по инсталиране и техническо
изпитване на системата.

Възможност за задаване на броя цикли, след които може да се
активира сигнализацията, заявяваща нуждата от поддръжка на
инсталацията.

KBN24
MB24 | MBE24
PREMIER | PREMIER24

130

ВЪНШНИ БЛОКОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
32
34
36

ЛИНЕЙНИ ТЕЛЕСКОПИЧНИ ВИНТОВЕ
BILL30M
BILL40M | BILL4024
BILL50M | BILL50ML

КОНТРОЛНИ
БЛОКОВЕ

28

ВИНТОВИ ДВОЙКИ
BOB21M | BOB2124E
BOB30M | BOB3024E
BOB50M | BOB5024E

АВТОМАТИКА
ЗА ПЛЪЗГАЩИ ПОРТАЛИ

Идентифицира принадлежността на продукта към линия, която
се характеризира със стойност, съответстваща на скорост на
отваряне, която е много по-висока от стандартните стойности.
Технологията инвертор позволява постепенна промяна
скоростта на двигателя както при ускоряване, така и при
спиране на движението, в допълнение към осигуряването на
по-прецизна настройка на фазите за придвижване на портала и
повишава безопасността при предотвратяване на удар.

АВТОМАТИКА
ЗА ДВУКРИЛИ ПОРТАЛИ

ШАРНИРНО РАМО

Централата за управление пресъздава сигнала на енкодера,
като започва от измерването на някои параметри на
електрическия двигател.
Интелигентна система за управление на мощността, която
позволява да се използват динамични данни чрез точно
изчисляване на въртящия момент. STC System позволява да се
определят евентуални критични точки чрез регулирането на
въртящия момент в зависимост от измереното придвижване и
от реалните нужди.

СЪДЪРЖАНИЕ

КАЧЕСТВО
И MADE
IN ITALY

ЕЛЕКТРОННИ
СИГНАЛИ & УПРАВЛЕНИЕ

174

БИЗНЕС УПОТРЕБА
BULL624ESA
BULL624 TURBO
BULL8 OM
BULL10M
BULL1224 TURBO
BULL15M
BULL15M.S-HM
BULL1524

62
64
68
70
72
74
76
78

БИЗНЕС УПОТРЕБА | ПРОМИШЛЕНА
BULL20 HE

84

ПРОМИШЛЕНА УПОТРЕБА
BULL17 OMI
BULL20M | BULL20T
YAK25 OTI
BISON25 OTI
BISON35 OTI | BISON35 OTIL
BISON45 OTI

АВТОМАТИКА ЗА ГАРАЖНИ
И ИНДУСТРИАЛНИ ВРАТИ

80
82
86
88
90
92

94

96
98
100

ПРОМИШЛЕНА УПОТРЕБА

ПЪТНИ БАРИЕРИ
& АНТИ-ПАРКИНГИ
EVA.5
EVA.7
EVA.8
LADY
LADY.5
VE.650
VE.SOR | VE.SOM

SMART HOME
HOOP | i.HOOP | g.MOVE

102
104
106
108
110
112

114
116
118
120
122
124
126
128

176

ПРЕДАВАТЕЛИ
TO.GO2A | TO.GO4A | TO.GO2AS | TO.GO4AS
TO.GO2VA | TO.GO4VA | TO.GO4QV
TO.GO2AK | TO.GO4AK
HAPPY.2VA | HAPPY.4VA
HAPPY.2AK | HAPPY.4AK
IRI.TX4VA | IRI.TX4AK

178
180
182
184
186
188

ПРИЕМНИЦИ
190
191
192
193

ONE.2
ONE4WB
ESA BASIC
CALL
ПРОГРАМАТОР
ADVANTOUCH

ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ
УСТРОЙСТВА И СИГНАЛИ

ДОМАШНА УПОТРЕБА | БИЗНЕС УПОТРЕБА
ZED | ZED24
JIM
JIM TURBO
VN.S | VN.M | VN.ST | VN.MT
VN.S UP | VN.M UP
VN.S ESW | VN.M ESW | VN.ST ESW | VN.MT ESW
VN.MT40V
VN.S40V
ADAM | ADAM24

Да бъдем член на KNX означава
да се разработват продукти,
сертифицирани от асоциацията
като съвместими с универсалния
продукт за управление на жилища
и сгради като цяло. Допълването
на системите с този протокол на
практика прави автоматизациите
напълно съвместими с
най-модерните системи за
автоматизация на дома.

56
58
60
66

194

196

МИГАЩИ СВЕТЛИНИ
ДИГИТАЛНА КЛАВИАТУРА
ФОТОКЛЕТКИ
ТРАНСПОНДЕРНО УСТРОЙСТВО
БУТОНИЕРА
СЕЛЕКТОРЕН КЛЮЧ
КОЛОНКИ
RF.SUN | RF | SC.RF
ПРЕДПАЗНИ УСТРОЙСТВА

198
200
202
204
205
206
207
208
210

АЗБУЧЕН КАТАЛОГ

212

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБИ

216

КАК ДА НИ НАМЕРИТЕ

217

BENINCА ПО СВЕТА

218

ГРУПАТА BENINCА

220
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РЪКОВОДСТВОЗА
ЗАИНСТАЛИРАНЕ
ИНСТАЛИРАНЕ
РЪКОВОДСТВО

РЪКОВОДСТВО
РЪКОВОДСТВОЗА
ЗАИНСТАЛИРАНЕ
ИНСТАЛИРАНЕ

РЪКОВОДСТВО ЗА
ЗА ИНСТАЛИРАНЕ
ИНСТАЛИРАНЕ
РЪКОВОДСТВО
Този раздел предоставя някои предложения и съвети относно избора и
инсталирането
на автоматизираното
устройство.и Избрали
сме да
Този раздел предоставя
някои предложения
съвети относно
навлезем
подробности в на
дваавтоматизираното
аспекта. Първият еустройство.
“употреба (работен
избора и винсталирането
Избрали
цикъл)”,
показан в техническите
данни
нааспекта.
всички наши
продукти;
вторият
сме да навлезем
в подробности
в два
Първият
е “употреба
е(работен
ефектът цикъл)”,
от геометрията
летящи
показаннав инсталацията
техническитевърху
даннидвигатели
на всичкизанаши
врати
(линейни
и телескопични).
продукти;
вторият
е ефектът от геометрията на инсталацията върху
По отношение
на геометрията
на инсталацията,
където посочените в ръководството размери не могат
двигатели
за летящи
врати (линейни
и телескопични).
да отношение
се използват,
ръководство
може да дадекъдето
предложения
за правилно
инсталиране
на системата.
По
на това
геометрията
на инсталацията,
посочените
в ръководството
размери
не могат
Въпреки
това, работният
цикъл се счита
за важен,
когато се оценява
вида на
двигателя, който
да се
да
се използват,
това ръководство
може да
даде предложения
за правилно
инсталиране
на системата.
използва,това,
и разбирането
това
можекогато
да бъде
елемент
в процеса
на който
подбор.
Въпреки
работният как
цикъл
сеизчисление
счита за важен,
севажен
оценява
вида на
двигателя,
да се
използва, и разбирането как това изчисление може да бъде важен елемент в процеса на подбор.
Употреба, посочена в техническите данни, е съотношение между времето, през което устройството
Употреба, посочена в техническите данни, е съотношение между времето, през което устройството
е включено и времето, през което устройството е изключено, изразено в %, което, ако е спазено,
е включено и времето, през което устройството е изключено, изразено в %, което, ако е спазено,
дава възможност за използване на задвижващия механизъм без намеса на термичната защита.
дава възможност за използване на задвижващия механизъм без намеса на термичната защита.
Например, за изчисляване на възможния работен цикъл на 6-метрова
Например,
за врата
изчисляване
на възможния
работен10цикъл
6-метрова на
плъзгаща се
със скорост
на маневриране
m/minна(пропускане
плъзгаща
се
врата
със
скорост
на
маневриране
10
m/min
(пропускане
на забавянията),
забавянията), при TCA = 30 секунди и употреба от 30%, можем да изчислим:
при TCA = 30 секунди и употреба от 30%, можем да изчислим:
t = Време за отваряне + Време за затваряне = Време, през което вратата се движи
tonon= Време за отваряне + Време за затваряне = Време, през което вратата се движи
6m
6 m = 0.6 минути = 36 секунди
Време за отваряне = Време за затваряне =
Време за отваряне = Време за затваряне10
= m/minute
= 0,6 минути = 36 секунди
10 m/minutе
Можем да
да изчислим
изчислим ttoff,което
коетоеевремето
времетона
напаузата,
паузата,т.е.
т.е.
времето,
през
което
врата
джижи:
Можем
времето,
през
което
врата
нене
сесе
джижи:
off

За да инсталирате
инсталирате продукта
продукта правилно,
правилно, така
такаче
чеда
даработи
работиправилно
правилноиив всъответствие
съответствие с
с
разпоредбите,моля
моляследвайте
следвайтеинструкциите
инструкциитеза
заупотреба.
употреба.Ако
Акоразмерите,
размерите, посочени
посочени в
разпоредбите,
в
ръководството,ненемогат
могатдадасесеизползват,
използват,имайте
имайтепредвид
предвидследните
следните общи
общи правила:
правила:
ръководството,

• За отваряне на 90°, сумата на X+Y трябва да
• За
отварянеили
на равна
90°, сумата
на X+Y трябва
да е
е по-малка
на максималния
ход на
по-малка
или
равна
на
максималния
ход
на
задвижващия механизъм. Ако X+Y = Максималния
задвижващия
механизъм.
Ако
= Максималния
ход, целият ход
се използва
заX+Y
да се
отвори на
ход,
целият
ход
се
използва
за
да
се
отвори
90°. Ако X+Y < Максималния ход, целият
ход на
90°.
Ако
X+Y
<
Максималния
ход,
не се използва за да се отвори на 90°.
целият
ход не се
използвачезасумата
да се отвори
В този случай,
приемаме,
от X + Yна 90°.
В
този
случай,
приемаме,
че
сумата
от X + Y е
е равна на действителния ход на маневра,
равна
на
действителния
ход
на
маневра,
следователно времето за отваряне на 90° ще
следователно
за отваряне
на 90° ще
бъде по-малковремето
от стандартното,
и скоростта
бъде
по-малко
от
стандартното,
и
скоростта
на движение на портала ще бъде по-висока на
движение
на портала
щетрябва
бъде по-висока
от
от стандартната,
затова
да се обърне
стандартната,
затова
трябва
да
се
обърне
специално внимание на съответствието с кривите
специално
внимание
на съответствието
с кривите
на
въздействие,
посочени
в регламентите.
на въздействие, посочени в регламентите.
• За отваряне до ъгъл по-голям от 90° сумата на
• X+Y
За отваряне
доеъгъл
по-голям
90° сумата на
трябва да
по-малка
от от
максималния
ходX+Y
на
трябва
да
е
по-малка
от
максималния
ход
на
задвижващия механизъм.
задвижващия механизъм.
X + Y = максимален
максимален ход
ход

TCA++Пауза
Паузамежду
междуедин
единцикъл
цикълииследващия
следващия
ttoffoff==TCA

off

така:
така:

ton ton
toff =toff = 0,3
=
0.3

X + Y < максимален
максимален ход
ход

90°

При
При зададена
зададена употреба
употреба 30%,
30%, това
товаозначава:
означава:
tton
on
= 30 % = 0,3
ttoff = 30 % = 0.3

BILL
максимален
максимален ход
ход

BOB
максимален
максимален ход
ход

36 +3636+ 36 = 240 секунди
=
= 240 секунди
0.3 0,3

> 90°

така:
така:
Паузата между един цикъл и следващия = toff – TCA = 240 – 30 = 210 секунди = 3,5 минути
Паузата между един цикъл и следващия = toff – TCA = 240 – 30 = 210 секунди = 3.5 минути
Затова цикълът на работа, който може да се настрои, без да се задейства термозащитата, е:
Затова цикълът на работа, който може да се настрои, без да се задейства термозащитата, е:
Отваряне = 36 секунди, TCA = 30 секунди, Затваряне = 36 секунди, Пауза = 210 секунди
Отваряне = 36 секунди, TCA = 30 секунди, Затваряне = 36 секунди, Пауза = 210 секунди
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Бележка 1: Посочената употреба % се отнася до референтна температура на околната среда.
Температурните промени могат да имат значителен ефект върху употребата на задвижващия
Бележка 1: Посочената употреба % се отнася до референтна температура на околната среда.
механизъм.
Температурните промени могат да имат значителен ефект върху употребата на задвижващия
механизъм.
Бележка
2: Забавянията може да повлияят на употребата, тъй като те увеличават времето, през
което е включено, за същата дължина на хода, но обикновено загряват задвижващия механизъм
Бележка от
2: движението
Забавянията
може да
повлияят
употребата,
тъй
те увеличават
времето, през
по-малко
с пълна
скорост.
Катонацяло,
скоростта
накато
движение
засяга топлинната
което на
е включено,
за исъщата
дължина
на хода, но
обикновено
загряват
задвижващия
механизъм
крива
двигателите
електронните
компоненти:
колкото
по-голяма
е скоростта,
толкова
попо-малко
от движението
с пълнапо-кратко
скорост. Като
цяло, за
скоростта
на движение
засяга
топлинната
голямо
е нагряването,
но колкото
е времето
маневриране
за същата
дължина
на хода.
крива на двигателите и електронните компоненти: колкото по-голяма е скоростта, толкова поголямо е нагряването, но колкото по-кратко е времето за маневриране за същата дължина на хода.

При
Пристандартни
стандартниприложения,
приложения, с
отваряне
навътре,
добрата
с отваряне
навътре,
добрата
практика
е
да
се
запазят
практика е да се запазят
размерите
размеритеXXии YY почти
почти еднакви
еднакви и
и
да
се
ограничи
разликата
да се ограничи разликата между
между
тях до около 40 mm максимум, за
тях до около 40 mm максимум,
да се избегнат големи промени
за да се избегнат големи
в скоростта на вратата по
промени в скоростта на вратата
време на маневра:
по време на маневра:
• Ако X < Y, при маневра за
•отваряне,
Ако X < Y,порталът
при маневра
за
започва
отваряне,
порталът
започва
с висока скорост и завършва
с висока скорост
завършва
маневрата
бавно, ии обратното
маневрата
и обратното
при
маневрабавно,
за затваряне,
при маневра
за затваряне,
(гарантира
съответствие
с
(гарантира
съответствие с
кривите
на въздействие,
кривите на
въздействие,
посочени
в регламентите!);
посочени в регламентите!);
• В случай че X > Y, iпри маневра
•заВ отваряне
случай чепорталът
X > Y, призапочва
бавно
и завършва
маневрата
маневра
за отваряне
порталът
при
увеличаваща
скорост
започва
бавно и завършва
(гарантира
с
маневратасъответствие
при увеличаваща
кривите
въздействие,
скоростна(гарантира
посочени
в регламентите!)
съответствие
с кривите наи
обратното
при
маневра
въздействие, посочениза
в
затваряне.
регламентите!) и обратното
при маневра за затваряне.
Минималниятразмер
размерZZсе
се
• •Минималният
използвазазапредотвратяване
предотвратяване
използва
докосванетона
назадвижващия
задвижващия
докосването
механизъмдо
довратата,
вратата,докато
докато
механизъм
движи:При
Прителескопичните
телескопичните
сеседвижи:
модели(BILL)
(BILL) този
този размер
размер
модели
обикновеное епо-малък
по-малък
обикновено
отколкотопри
прилинейните
линейните
отколкото
модели(BOB).
(BOB).
модели

X+Y >> Максималния
• Ако X+Y
Максималния ход,
ход, ъгълът
ъгълътна
наотваряне
отваряне
портала
ще бъде от
по-малък
на порталанаще
бъде по-малък
90°.
от 90°.
X + Y > максимален
максимален ход
ход

Максималният размер
размер M
M се
се
• •Максималният
използва
за
да
предотврати
използва за да предотврати
докосваненаназадвижващия
задвижващия
докосване
механизъм
до
колонатапо
по
механизъм до колоната
време
на
маневра.
време на маневра.

< 90°
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АВТОМАТИКА ЗА ДВУКРИЛИ ПОРТАЛИ

АВТОМАТИКА ЗА ДВУКРИЛИ ПОРТАЛИ

АВТОМАТИКА
ЗА ДВУКРИЛИ ПОРТАЛИ
КОНТРОЛНИ
БЛОКОВЕ

КОНТРОЛНИ
БЛОКОВЕ

ВИНТОВИ
ДВОЙКИ

BOB21

230 Vac

рамо до 2,1 m

24 Vdc

BOB21M

HEADY | BRAINY

KBOB21M

HEADY

BOB2124E

HEADY24 | BRAINY24
BRAINY24+

KBOB2124E

HEADY24

BOB30M

HEADY | BRAINY

BOB30ME

BRAINY

KBOB30M

HEADY

KBOB30ME

BRAINY

интензивна употреба

ШАРНИРНО
РАМО

KBN24

24 Vdc

рамо до 2,1 m

интензивна употреба

MBE

24 Vdc

рамо до 2,5 m

интензивна употреба

PREMIER
BOB30

230 Vac

рамо до 3,0 m

24 Vdc

BOB3024E

HEADY24 | BRAINY24
BRAINY24+

KBOB3024E

BRAINY24-SW

BOB50M

HEADY | BRAINY

BOB50ME

BRAINY

BOB5024E

BRAINY24 | BRAINY24+

интензивна употреба

BOB50

230 Vac

рамо до 5,0 m

24 Vdc

230 Vac

рамо до 3,0 m

24 Vdc
интензивна употреба

PREMIER

230 Vac

KBN24

CP.BN*

MB24

BRAINY24 | BRAINY24+

MBE24

CP.MBY24*

KMB24

CP.MBY24*

PR.45E

HEADY | BRAINY

KPR

HEADY

PR.45E24

BRAINY24 | BRAINY24+

KPR24

BRAINY24

PR.45EL

HEADY | BRAINY

рамо до 4,0 m

КОНТРОЛНИ
БЛОКОВЕ

интензивна употреба

КОНТРОЛНИ
БЛОКОВЕ

ЛИНЕЙНИ
ТЕЛЕСКОПИЧНИ
ВИНТОВЕ

BILL30

230 Vac

рамо до 2,5 m

BILL40

230 Vac

рамо до 3,5 m

24 Vdc

BILL30M

HEADY | BRAINY

KBILL30M

HEADY

BILL40M

HEADY | BRAINY

KBILL40M

HEADY

BILL4024

HEADY24 | BRAINY24
BRAINY24+

интензивна употреба

KBILL4024

ПОДЗЕМЕН
МОНТАЖ

DU.IT

DU.350

DU.IT

230 Vac

BILL50

230 Vac

230 Vac

рамо до 3,5 m

24 Vdc

DU.IT14NV

HEADY | BRAINY

DU.IT14NVE

BRAINY

DU.350NV

HEADY | BRAINY

DU.350NVE

BRAINY

DU.IT14N

HEADY | BRAINY

DU.IT14NE

BRAINY

DU.IT24NVE

BRAINY24 | BRAINY24+

DU.350N

HEADY | BRAINY

DU.350NGE

BRAINY

интензивна употреба

HEADY24
рамо до 4,0 m

рамо до 4,0 m

230 Vac

рамо до 3,0 m

DU.350
BILL50

230 Vac

рамо до 2,1 m

BILL50M

HEADY | BRAINY

KBILL50M

HEADY

BILL50ML

HEADY | BRAINY

230 Vac

рамо до 4,5 m

* Вграден блок за управление
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АВТОМАТИКА ЗА ДВУКРИЛИ ПОРТАЛИ

АВТОМАТИКА ЗА ДВУКРИЛИ ПОРТАЛИ

УКАЗАНИЯ ЗА ИЗБОР
Въведи теглото и дължината и избери най-подходящия модел

BEN - MB | ШАРНИРНО РАМО
МАКСИМАЛНО ТЕГЛО НА КРИЛО

BOB | ВИНТОВИ ДВОЙКИ
150 kg

200 kg

250 kg

280 kg

300 kg

350 kg

400 kg

500 kg

600 kg

1m

KBN24

KBN24

KBN24

PR.45E
MBE24

PR.45E
MBE24

PR.45E
MBE24

PR.45E
PR.45E24

PR.45E
PR.45E24

PR.45E
PR.45E24

1,5 m

KBN24

KBN24

PR.45E
MBE24

PR.45E
MBE24

PR.45E
MBE24

PR.45E
MBE24

PR.45E
PR.45E24

PR.45E
PR.45E24

PR.45E
PR.45E24

1,8 m

KBN24

PR.45E
MBE24

PR.45E
MBE24

PR.45E
MBE24

PR.45E
MBE24

PR.45E
MBE24

PR.45E
PR.45E24

PR.45E
PR.45E24

PR.45E
PR.45E24

PR.45E
MBE24

PR.45E
MBE24

PR.45E
MBE24

PR.45E
PR.45EL
MBE24

PR.45EL
PR.45E
PR.45E24

PR.45EL
PR.45E
PR.45E24

PR.45EL
PR.45E
PR.45E24

PR.45EL
PR.45E
PR.45E24

PR.45EL

200 kg

250 kg

300 kg

350 kg

400 kg

450 kg

500 kg

600 kg

700 kg

800 kg

1,5 m

BOB21M
BOB2124E

BOB21M
BOB2124E

BOB21M
BOB2124E

BOB21M
BOB2124E

BOB30M*
BOB3024E

BOB50M
BOB5024E

BOB50M
BOB5024E

BOB50M
BOB5024E

BOB50M
BOB5024E

BOB50M

1,8 m

BOB21M
BOB2124E

BOB21M
BOB2124E

BOB21M
BOB2124E

BOB30M*
BOB3024E

BOB50M
BOB5024E

BOB50M
BOB5024E

BOB50M
BOB5024E

BOB50M
BOB5024E

BOB50M
BOB5024E

BOB50M

2,1 m

BOB21M
BOB2124E

BOB21M
BOB2124E

BOB30M*
BOB3024E

BOB50M
BOB5024E

BOB50M
BOB5024E

BOB50M
BOB5024E

BOB50M
BOB5024E

BOB50M
BOB5024E

BOB50M
BOB5024E

BOB50M

2,5 m

BOB30M
BOB50M
BOB3024E
BOB5024E

BOB30M
BOB50M
BOB3024E
BOB5024E

BOB50M
BOB5024E

BOB50M
BOB5024E

BOB50M
BOB5024E

BOB50M
BOB5024E

BOB50M
BOB5024E

BOB50M
BOB5024E

BOB50M

BOB50M

3m

BOB30M
BOB50M
BOB3024E
BOB5024E

BOB50M
BOB5024E

BOB50M
BOB5024E

BOB50M
BOB5024E

BOB50M
BOB5024E

BOB50M
BOB5024E

BOB50M
BOB5024E

BOB50M
BOB5024E

BOB50M

3,5 m

BOB50M
BOB5024E

BOB50M
BOB5024E

BOB50M
BOB5024E

BOB50M
BOB5024E

BOB50M
BOB5024E

BOB50M

BOB50M

4m

BOB50M
BOB5024E

BOB50M
BOB5024E

BOB50M
BOB5024E

BOB50M
BOB5024E

BOB50M

BOB50M

4,5 m

BOB50M
BOB5024E

BOB50M
BOB5024E

BOB50M
BOB5024E

BOB50M

BOB50M

5m

BOB50M
BOB5024E

BOB50M
BOB5024E

BOB50M

BOB50M

МАКСИМАЛНА ДЪЛЖИНА НА КРИЛО

МАКСИМАЛНА ДЪЛЖИНА НА КРИЛО

МАКСИМАЛНО ТЕГЛО НА КРИЛО

KBN24

2,1 m

PR.45E
MBE24
KBN24

2,5 m

PR.45E
MBE24

PR.45E
MBE24

PR.45E
MBE24

PR.45E
MBE24

PR.45EL
PR.45E
PR.45E24

PR.45EL
PR.45E
PR.45E24

PR.45EL
PR.45E
PR.45E24

PR.45EL
PR.45E
PR.45E24

3m

PR.45E
PR.45E24

PR.45E
PR.45E24

PR.45E
PR.45E24

PR.45E
PR.45E24

PR.45EL
PR.45E
PR.45E24

PR.45EL
PR.45E
PR.45E24

PR.45EL
PR.45E
PR.45E24

PR.45EL

3,5 m

PR.45EL

PR.45EL

PR.45EL

PR.45EL

PR.45EL

PR.45EL

PR.45EL

4m

PR.45EL

PR.45EL

PR.45EL

PR.45EL

PR.45EL

DU.IT - DU.350 | ПОДЗЕМЕН МОНТАЖ
МАКСИМАЛНО ТЕГЛО НА КРИЛО

250 kg

300 kg

350 kg

400 kg

500 kg

550 kg

600 kg

700 kg

800 kg

1,5 m

DU.IT14NV/E

DU.IT14NV/E

DU.IT14N/E
DU.IT24NVE
DU.350NV

DU.IT14N/E
DU.IT24NVE
DU.350NV

DU.IT14N/E
DU.IT24NVE
DU.350N/NGE
DU.350NV

DU.IT14N/E
DU.IT24NVE
DU.350N/NGE
DU.350NV

DU.IT14N/E
DU.350N
DU.350NGE
DU.350NV

DU.IT14N/E
DU.350N
DU.350NGE
DU.350NV

DU.350N
DU.350NGE
DU.350NV

2,1 m

DU.IT14N/E
DU.IT14NV/E
DU.IT24NVE
DU.350NV

DU.IT14N/E
DU.IT24NVE
DU.350NV

DU.IT14N/E
DU.IT24NVE
DU.350NV

DU.IT14N/E
DU.IT24NVE
DU.350N/NGE
DU.350NV

DU.IT14N/E
DU.IT24NVE
DU.350N/NGE
DU.350NV

DU.IT14N/E
DU.350N
DU.350NGE
DU.350NV

DU.IT14N/E
DU.350N
DU.350NGE
DU.350NV

DU.350N
DU.350NGE
DU.350NV

DU.350N
DU.350NGE

2,5 m

DU.IT14N/E
DU.IT24NVE
DU.350NV

DU.IT14N/E
DU.IT24NVE
DU.350NV

DU.IT14N/E
DU.IT24NVE
DU.350NV

DU.IT14N/E
DU.IT24NVE
DU.350N/NGE
DU.350NV

DU.IT14N/E
DU.IT24NVE
DU.350N/NGE
DU.350NV

DU.IT14N/E
DU.350N
DU.350NGE
DU.350NV

DU.350N
DU.350NGE
DU.350NV

DU.350N
DU.350NGE

3m

DU.IT14N/E
DU.IT24NVE
DU.350NV

DU.IT14N/E
DU.IT24NVE
DU.350NV

DU.IT14N/E
DU.IT24NVE
DU.350NV

DU.IT14N/E
DU.IT24NVE
DU.350N/NGE
DU.350NV

DU.IT14N/E
DU.350N
DU.350NGE
DU.350NV

DU.350N
DU.350NGE

DU.350N
DU.350NGE

3,5 m

DU.IT14N/E
DU.IT24NVE
DU.350N
DU.350NGE

DU.IT14N/E
DU.IT24NVE
DU.350N
DU.350NGE

DU.IT14N/E
DU.IT24NVE
DU.350N
DU.350NGE

DU.IT14N/E
DU.350N
DU.350NGE

DU.IT14N/E
DU.350N
DU.350NGE

DU.350N
DU.350NGE

4m

DU.350N
DU.350NGE

DU.350N
DU.350NGE

DU.350N
DU.350NGE

DU.350N
DU.350NGE

DU.350N
DU.350NGE

МАКСИМАЛНО ТЕГЛО НА КРИЛО

МАКСИМАЛНА ДЪЛЖИНА НА КРИЛО

100 kg

150 kg

200 kg

250 kg

300 kg

350 kg

400 kg

450 kg

500 kg

BILL30M
BILL40M
BILL4024

BILL30M
BILL40M
BILL4024

BILL30M
BILL40M
BILL4024

BILL30M
BILL40M
BILL4024

BILL30M
BILL40M
BILL4024

BILL30M
BILL40M
BILL4024

BILL40M
BILL4024

BILL30M
BILL40M
BILL50M
BILL50ML
BILL4024

BILL30M
BILL40M
BILL50M
BILL50ML
BILL4024

BILL30M
BILL40M
BILL50M
BILL50ML
BILL4024

BILL30M
BILL40M
BILL50M
BILL50ML
BILL4024

BILL30M
BILL40M
BILL50M
BILL50ML
BILL4024

BILL40M
BILL50M
BILL50ML
BILL4024

BILL40M
BILL50M
BILL50ML
BILL4024

BILL40M
BILL50M
BILL50ML

BILL50M
BILL50ML

2,5 m

BILL30M
BILL40M
BILL50M
BILL50ML
BILL4024

BILL40M
BILL50M
BILL50ML
BILL4024

BILL40M
BILL50M
BILL50ML
BILL4024

BILL40M
BILL50M
BILL50ML
BILL4024

BILL40M
BILL50M
BILL50ML
BILL4024

BILL40M
BILL50M
BILL50ML

BILL50M
BILL50ML

BILL50M
BILL50ML

BILL50ML

3m

BILL40M
BILL50M
BILL50ML
BILL4024

BILL40M
BILL50M
BILL50ML

BILL50M
BILL50ML

BILL50M
BILL50ML

BILL50M
BILL50ML

BILL50ML

3,5 m

BILL40M
BILL50M
BILL50ML
BILL4024

BILL50M
BILL50ML

BILL50M
BILL50ML

BILL50ML

4m

BILL50M
BILL50ML

BILL50ML

1,8 m

2,1 m

BILL40M
BILL4024

BILL40M
BILL4024

550 kg

BILL40M

BILL50M
BILL50ML

650 kg

---

BILL50ML

МАКСИМАЛНА ДЪЛЖИНА НА КРИЛО

BILL | Линейни ТЕЛЕСКОПИЧНИ ВИНТОВЕ

ЗАБЕЛЕЖКИ
Препоръчваме употребата на електрическа ключалка

4,5 m

BILL50ML

* С аксесоар BOB.SL
Препоръчва се ползването на елетрическа ключалка. При вятър и сляпо крило, ограниченията при употреба, могат да се променят.
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BOB21M | BOB2124E

АВТОМАТИКА ЗА ДВУКРИЛИ ПОРТАЛИ

BOB21M
BOB2124E

BOB21M | BOB2124E

АВТОМАТИКА ЗА ДВУКРИЛИ ПОРТАЛИ

КОНТРОЛНИ БЛОКОВЕ:
BOB21M

BRAINY
HEADY

134
135

BOB2124E

BRAINY24+
BRAINY24
HEADY24

143
144
145

ВИНТОВИ ДВОЙКИ
патентован редуктор FACE

BOB.CS

B.SR

B.P

DU.V96

DU.V90

DU.9990

Ключалка с персонален
ключ и капачка
за деблокиращия
механизъм на ВОВ.

Многопозиционни
конзоли за един двигател
ВОВ.

Планка за закрепване
с винтове за модели от
серията BOB21.

12 Vdс вертикална
електрическа
брава, оборудвана с
насрещник. Предвидена
за вътрешно/външно
деблокиране.

12 Vdс хоризонтална
електрическа
брава, оборудвана с
насрещник. Предвидена
за вътрешно/външно
деблокиране.

Вертикален насрещник
за DU.V90.

E.LOCK

E.LOCKSE

CABLE.24E

ID.TA

IRI.TX4VA

IRI.TX4AK

Електрическа ключалка
на 230 Vac.

Удължен цилиндър за
електрическа ключалка
E.LOCK. Той позволяла
да бъдат деблокирани
портали с до 53 mm
дебелина.

Кабелен барабан
с 5 проводника
(2 за мотор, 3 за енкодер)
за свързване на
енкодерното устройство
във вариант на 24 Vdc;
L = 100 m.

Предупредителна
табелка.

Предавател 4 канала
с кодиране Advanced
Rolling Code и Rolling
Code.

Предавател 4 канала
с кодиране Advanced
Rolling Code и Фиксиран
Код.

крило до 2,1 m

Надежден, тих мотор-редуктор с бързо монтиране,
благодарение на 2 регулируеми механични стопове
за отваряне и затваряне. Предлага се във варианти
за 230 Vac и 24 Vdc. Ковани винтове Ø 20 mm. Лесен
достъп за деблокиране отвън.

230 Vac
•

24 Vdc | интензивна употреба
•
•
•

Нереверсивен електромеханичен мотор-редуктор
на 230 Vac

•

Нереверсивен електромеханичен мотор-редуктор
за интензивна употреба на 24 Vdc, оборудван с енкодер
Енкодерното устройство осигурява максимална безопасност
и точност при фазите на движение на портала
Система с амперметричен датчик за откриване на
препятствие и предотвратяване на удар
Възможност за работа на батерии

B (mm)

C (mm)

105-135

115-135

50-80

НАЛИЧНИ
КОМПЛЕКТИ
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МОТОРИ

КОНТРОЛЕН БЛОК

ФОТОКЛЕТКИ

МИГАЩА ЛАМПА

СЕЛЕКТОР

ПРЕДАВАТЕЛ

KBOB21M

2x BOB21M

1x HEADY

1x PUPILLA.R

1x LAMPI.LED

1x TOKEY

1x TO.GO2VA

KBOB2124E

2x BOB2124E

1x HEADY24

1x PUPILLA.R

1x LAMPI24.LED

1x TOKEY

1x TO.GO2VA

IRI.KPAD

IRI.CELL

PUPILLA

BRAINY24.CB-SW

BRAINY24.CB

Мигаща бяла сигнална
лампа пълен диапазон,
20÷255 Vac/dc с вградена
антена.

Дигитална клавиатура
срещу вандалски прояви,
с батерия, с безжично
управление, сирена за
сигнализация и бутони
със задно осветяване.
Тройно кодиране: Rolling
Code, Код подлежащ
на програмиране и
Advanced Rolling Code.
254 кода, подлежащи на
запазване.

Метално покритие
срещу вандалски
прояви, за защита на
фотоклетките от външни
промени или случайни
счупвания. Съвместимо
с фотоклетки PUPILLA/
PUPILLA.R, IRI.CELL
позволява да се
поддържа перфектна
насоченост на 180°

Двойка фотоклетки,
насочващи се на 180°.
Възможност за
синхронизация до 4
въртящи момента,
захранване на 24 Vdc.
Възможност за настройка
посредством един LED,
който сигнализира
оптимално подравняване.
Компактни размери:
36x110x35 mm

Аксесоар, оборудван с
батерии 1,2 Ah и основа.

Аксесоари с платка за
зареждане CBY.24V,
1,2 Ah батерии и основа.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

BOB21M*

BOB2124E*

Мрежово захранване

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac (50-60Hz)

Захранване на мотора

230 Vac

24 Vdc

Максимално консумиран ток

1,5 A

5,5 A

Момент на мотора

1800 N

1800 N

Време за отваряне

18”

9” - 21"

Употреба

30%

интензивна употреба

Стандартен ход

270 mm

270 mm

Максимален ход

325 mm

325 mm

Ниво на защита

IP44

IP44

Енкодер

НЕ

ДА

Работна температура

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

Максимален размер на крило

2,1 m

2,1 m

Тегло

8,2 kg

7,9 kg

Броя на палет

50

50

Тегло на комплекта

19,1 kg

19,7 kg

Брой комплекти на палет

18

18

* Налична версия 115 Vac

www.beninca.com

A (mm)

IRI.LAMP
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BOB30M | BOB30ME | BOB3024E

АВТОМАТИКА ЗА ДВУКРИЛИ ПОРТАЛИ

BOB30M
BOB3024E

BOB30M | BOB30ME | BOB3024E

АВТОМАТИКА ЗА ДВУКРИЛИ ПОРТАЛИ

КОНТРОЛНИ БЛОКОВЕ:
BOB30M

BRAINY
HEADY

134
135

BOB30ME

BRAINY

134

BOB3024E

BRAINY24+
BRAINY24
HEADY24

143
144
145

ВИНТОВИ ДВОЙКИ

B.SR

B.P

BOB.SL

DU.V96

DU.V90

DU.9990

Многопозиционни
конзоли за един двигател
ВОВ.

Планка за закрепване
с винтове за модели от
серията BOB21.

Удължаване от задната
страна за моделите на
вариантите ВОВ30, за
да се удължи с до 15%
възможността за монтаж
(виж таблицата на стр.
24) и намалени размери
на изискванията за
монтаж.

12 Vdс вертикална
електрическа
брава, оборудвана с
насрещник. Предвидена
за вътрешно/външно
деблокиране.

12 Vdс хоризонтална
електрическа
брава, оборудвана с
насрещник. Предвидена
за вътрешно/външно
деблокиране.

Вертикален насрещник
за DU.V90.

E.LOCK

E.LOCKSE

CABLE.24E

ID.TA

IRI.TX4VA

IRI.TX4AK

Електрическа ключалка
на 230 Vac.

Удължен цилиндър за
електрическа ключалка
E.LOCK. Той позволяла
да бъдат деблокирани
портали с до 53 mm.
дебелина.

Кабелен барабан
с 5 проводника
(2 за мотор, 3 за енкодер)
за свързване на
енкодерното устройство
във вариант на 24 Vdc;
L = 100 m.

Предупредителна
табелка.

Предавател 4 канала
с кодиране Advanced
Rolling Code и Rolling
Code.

Предавател 4 канала
с кодиране Advanced
Rolling Code и Фиксиран
Код.

патентован редуктор FACE
изцяло метални части
бронзови редуктор и гайка
индивидуален ключ за деблокиране
крило до 3,0 m

Надежден, тих мотор-редуктор с бързо монтиране,
благодарение на 2 регулируеми механични стопове
за отваряне и затваряне. Предлага се във варианти
за 230 Vac и 24 Vdc. Ковани винтове Ø 20 mm.
Лесен достъп за деблокиране отвън.

24 Vdc | интензивна употреба

230 Vac

•

•

•

Нереверсивен електромеханичен мотор-редуктор
на 230 Vac
• Енкодерното устройство при варианта ВОВ30МЕ
осигурява прецизност при движението на портала
и предотвратяване на удар

•
•

Нереверсивен електромеханичен мотор-редуктор
за интензивна употреба на 24 Vdc, оборудван с енкодер
Енкодерното устройство осигурява максимална безопасност
и точност при фазите на движение на портала
Система с амперметричен датчик за откриване на
препятствие и предотвратяване на удар
Възможност за работа на батерии

105-135

B (mm)
115-135

C (mm)
50-80

НАЛИЧНИ
КОМПЛЕКТИ
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IRI.KPAD

IRI.CELL

PUPILLA

BRAINY24.CB-SW

BRAINY24.CB

Мигаща бяла сигнална
лампа пълен диапазон,
20÷255 Vac/dc с вградена
антена.

Дигитална клавиатура
срещу вандалски прояви,
с батерия, с безжично
управление, сирена за
сигнализация и бутони
със задно осветяване.
Тройно кодиране: Rolling
Code, Код подлежащ
на програмиране и
Advanced Rolling Code.
254 кода, подлежащи на
запазване.

Метално покритие
срещу вандалски
прояви, за защита на
фотоклетките от външни
промени или случайни
счупвания. Съвместимо
с фотоклетки PUPILLA/
PUPILLA.R, IRI.CELL
позволява да се
поддържа перфектна
насоченост на 180°

Двойка фотоклетки,
насочващи се на 180°.
Възможност за
синхронизация до
4 въртящи момента,
захранване на 24 Vdc.
Възможност за настройка
посредством един LED,
който сигнализира
оптимално подравняване.
Компактни размери:
36x110x35 mm

Аксесоар, оборудван с
батерии 1,2 Ah и основа.

Аксесоари с платка за
зареждане CBY.24V,
1,2 Ah батерии и основа.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

BOB30M*

BOB30ME*

BOB3024E*

Мрежово захранване

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac (50-60Hz)

Захранване на мотора

230 Vac

230 Vac

24 Vdc

Максимално консумиран ток

1,8 A

1,8 A

5,5 A

Момент на мотора

2300 N

2300 N

1800 N

Време за отваряне

18”

18”

9” - 21"

Употреба

30%

30%

интензивна употреба

Стандартен ход

270 mm

270 mm

270 mm

Максимален ход

325 mm

325 mm

325 mm

Ниво на защита

IP44

IP44

IP44

Енкодер

НЕ

ДА

ДА

Работна температура

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

Максимален размер на крило

3m

3m

3m

Тегло

8,5 kg

8,5 kg

8 kg

МОТОРИ

КОНТРОЛЕН БЛОК

ФОТОКЛЕТКИ

МИГАЩА ЛАМПА

СЕЛЕКТОР

ПРЕДАВАТЕЛ

Броя на палет

50

50

50

KBOB30M

2x BOB30M

1x HEADY

1x PUPILLA.R

1x LAMPI.LED

1x TOKEY

1x TO.GO2VA

KBOB30ME

2x BOB30ME

1x BRAINY

1x PUPILLA.R

1x LAMPI.LED

1x TOKEY

1x TO.GO2VA

Тегло на комплекта

19,6 kg

20,5 kg

20,7 kg

KBOB3024E

2x BOB3024E

1x BRAINY24-SW**

1x PUPILLA.R

1x LAMPI24.LED

1x TOKEY

1x TO.GO2VA

Брой комплекти на палет

18

18

18

* Налична версия 115 Vac

www.beninca.com

A (mm)

IRI.LAMP
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BOB50M | BOB50ME | BOB5024E

АВТОМАТИКА ЗА ДВУКРИЛИ ПОРТАЛИ

BOB50M
BOB5024E

BOB50M | BOB50ME | BOB5024E

АВТОМАТИКА ЗА ДВУКРИЛИ ПОРТАЛИ

КОНТРОЛНИ БЛОКОВЕ:
BOB50M

BRAINY
HEADY

134
135

BOB50ME

BRAINY

134

BOB5024E

BRAINY24+
BRAINY24

143
144

ВИНТОВИ ДВОЙКИ

B5.SR

B.P

DU.V96

DU.V90

DU.9990

E.LOCK

Скоба за завинтване.

Планка за закрепване
с винтове за модели от
серията BOB21.

12 Vdс вертикална
електрическа
брава, оборудвана с
насрещник. Предвидена
за вътрешно/външно
деблокиране.

12 Vdс хоризонтална
електрическа
брава, оборудвана с
насрещник. Предвидена
за вътрешно/външно
деблокиране.

Вертикален насрещник
за DU.V90.

Електрическа ключалка
на 230 Vac.

патентован редуктор FACE
изцяло метални части
бронзови редуктор и гайка
индивидуален ключ за деблокиране
крило до 5,0 m

E.LOCKSE

CABLE.24E

ID.TA

IRI.TX4VA

IRI.TX4AK

IRI.LAMP

Удължен цилиндър за
електрическа ключалка
E.LOCK. Той позволяла
да бъдат деблокирани
портали с до 53 mm
дебелина.

Кабелен барабан
с 5 проводника
(2 за мотор, 3 за енкодер)
за свързване на
енкодерното устройство
във вариант на 24 Vdc;
L = 100 m.

Предупредителна
табелка.

Предавател 4 канала
с кодиране Advanced
Rolling Code и Rolling
Code.

Предавател 4 канала
с кодиране Advanced
Rolling Code и Фиксиран
Код.

Мигаща бяла сигнална
лампа пълен диапазон,
20÷255 Vac/dc с вградена
антена.

Надежден, тих мотор-редуктор с бързо монтиране,
благодарение на 2 регулируеми механични стопове за
отваряне и затваряне. Предлага се във варианти за
захранване на 230 Vac и 24 Vdc. Ковани винтове Ø 20 mm.
Лесен достъп за деблокиране отвън.

24 Vdc | интензивна употреба

• Нереверсивен електромеханичен мотор-редуктор
на 230 Vac
• Предлага се в два варианта - един с лесно регулируеми
крайни изключватели (ВОВ50М), а другият с енкодер
(ВОВ50МЕ)
• Енкодерното устройство във варианта ВОВ50МЕ
осигурява предотвратяване на удар и прецизност
при движението на портала.

• Нереверсивен електромеханичен мотор-редуктор за
интензивна употреба на 24 Vdc, оборудван с енкодер
• Енкодерното устройство осигурява максимална
безопасност и точност при фазите на движение
на портала
• Система с амперметричен датчик за откриване
на препятствие и предотвратяване на удар
• Възможност за работа на акумулатори

A (mm)

B (mm)

C (mm)

150-225

150-225

90-155

IRI.KPAD

IRI.CELL

PUPILLA

BRAINY24.CB-SW

BRAINY24.CB

Дигитална клавиатура
срещу вандалски прояви,
с батерия, с безжично
управление, сирена за
сигнализация и бутони
със задно осветяване.
Тройно кодиране: Rolling
Code, Код подлежащ
на програмиране и
Advanced Rolling Code.
254 кода, подлежащи на
запазване.

Метално покритие
срещу вандалски
прояви, за защита на
фотоклетките от външни
промени или случайни
счупвания. Съвместимо
с фотоклетки PUPILLA/
PUPILLA.R, IRI.CELL
позволява да се
поддържа перфектна
насоченост на 180°.

Двойка фотоклетки,
насочващи се на 180°.
Възможност за
синхронизация до 4
въртящи момента,
захранване на 24 Vdc.
Възможност за настройка
посредством един LED,
който сигнализира
оптимално подравняване.
Компактни размери:
36x110x35 mm.

Аксесоар, оборудван с
батерии 1,2 Ah и основа.

Аксесоари с платка за
зареждане CBY.24V,
1,2 Ah батерии и основа.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

BOB50M*

BOB50ME*

BOB5024E*

Мрежово захранване

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac (50-60Hz)

Захранване на мотора

230 Vac

230 Vac

24 Vdc

Максимално консумиран ток

1,4 A

1,4 A

6,7 A

Момент на мотора

3500 N

3500 N

2200 N

Време за отваряне

26”

26”

21”

Употреба

30%

30%

интензивна употреба

Стандартен ход

455 mm

455 mm

455 mm

Максимален ход

520 mm

520 mm

520 mm

Ниво на защита

IP44

IP44

IP44

Енкодер

НЕ

ДА

ДА

Работна температура

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

Максимален размер на крило

5m

5m

5m

Тегло

11,6 kg

11,6 kg

10,2 kg

Броя на палет

30

30

30

* Налична версия 115 Vac
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36

230 Vac
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BILL30M

АВТОМАТИКА ЗА ДВУКРИЛИ ПОРТАЛИ

BILL30M

BILL30M

АВТОМАТИКА ЗА ДВУКРИЛИ ПОРТАЛИ

КОНТРОЛНИ БЛОКОВЕ:
BILL30M

BRAINY
HEADY

134
135

ЛИНЕЙНИ ТЕЛЕСКОПИЧНИ ВИНТОВЕ
индивидуален ключ за деблокиране
крило до 2,5 m

B.SR

BILL30.CO

DU.V96

DU.V90

DU.9990

E.LOCK

Многопозиционни
конзоли за един двигател
ВОВ.

Аксесоар за
телескопичен
предпазител на стебло
за модели BILL30M.

12 Vdс вертикална
електрическа
брава, оборудвана с
насрещник. Предвидена
за вътрешно/външно
деблокиране.

12 Vdс хоризонтална
електрическа
брава, оборудвана с
насрещник. Предвидена
за вътрешно/външно
деблокиране.

Вертикален насрещник
за DU.V90.

Електрическа ключалка
на 230 Vac.

E.LOCKSE

ID.TA

IRI.TX4VA

IRI.TX4AK

IRI.LAMP

IRI.KPAD

Удължен цилиндър за
електрическа ключалка
E.LOCK. Той позволяла
да бъдат деблокирани
портали с до 53 mm
дебелина.

Предупредителна
табелка.

Предавател 4 канала
с кодиране Advanced
Rolling Code и Rolling
Code.

Предавател 4 канала
с кодиране Advanced
Rolling Code и Фиксиран
Код.

Мигаща бяла сигнална
лампа пълен диапазон,
20÷255 Vac/dc с вградена
антена.

Дигитална клавиатура
срещу вандалски прояви,
с батерия, с безжично
управление, сирена за
сигнализация и бутони
със задно осветяване.
Тройно кодиране: Rolling
Code, Код подлежащ
на програмиране и
Advanced Rolling Code.
254 кода, подлежащи на
запазване.

IRI.CELL

PUPILLA

Метално покритие
срещу вандалски
прояви, за защита на
фотоклетките от външни
промени или случайни
счупвания. Съвместимо
с фотоклетки PUPILLA/
PUPILLA.R, IRI.CELL
позволява да се
поддържа перфектна
насоченост на 180°.

Двойка фотоклетки,
насочващи се на 180°.
Възможност за
синхронизация до
4 въртящи момента,
захранване на 24 Vdc.
Възможност за настройка
посредством един LED,
който сигнализира
оптимално подравняване.
Компактни размери:
36x110x35 mm

230 Vac
• Нереверсивен електромеханичен мотор-редуктор
на 230 Vac с лесен достъп за деблокиране отвън
• Чист дизайн и размери; особено подходящ за портали
от ковано желязо
• Лесен и бърз монтаж, благодарение на компактния
размер и монтажни дистанции
• Винт защитен с уплътнителен пръстен и стебло
от неръждаема стомана, подходящ за използване
в прашни и пясъчни среди или когато са налице
агресивни атмосферни влияния
• Предлага се в десен и ляв вариант

B (mm)

C (mm)

100-150

100-150

60-100

НАЛИЧНИ
КОМПЛЕКТИ

KBILL30M

38

МОТОРИ

КОНТРОЛЕН БЛОК

ФОТОКЛЕТКА

МИГАЩА ЛАМПА

СЕЛЕКТОР

ПРЕДАВАТЕЛ

2x BILL30M

1x HEADY

1x PUPILLA.R

1x LAMPI.LED

1x TOKEY

1x TO.GO2VA

BILL30M*

Мрежово захранване

230 Vac (50-60Hz)

Захранване на мотора

230 Vac

Максимално консумиран ток

1,1 A

Момент на мотора

2800 N

Време за отваряне

16”

Употреба

30%

Стандартен ход

300 mm

Максимален ход

320 mm

Ниво на защита

IP54

Работна температура

-20°C /+50°C

Максимален размер на крило

2,5 m

Тегло

6,1 kg

Броя на палет

62

Тегло на комплекта

14,6 kg

Брой комплекти на палет

40

* Налична версия 115 Vac
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A (mm)

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
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BILL40M | BILL4024

АВТОМАТИКА ЗА ДВУКРИЛИ ПОРТАЛИ

BILL40M
BILL4024

BILL40M | BILL4024

АВТОМАТИКА ЗА ДВУКРИЛИ ПОРТАЛИ

КОНТРОЛНИ БЛОКОВЕ:
BILL40M

BRAINY
HEADY

134
135

BILL4024

BRAINY24+
BRAINY24
HEADY24

143
144
145

ЛИНЕЙНИ ТЕЛЕСКОПИЧНИ ВИНТОВЕ

B.SR

BILL40.CO

DU.V96

DU.V90

DU.9990

E.LOCK

Многопозиционни
конзоли за един двигател
ВОВ.

Aксесоар за
телескопичен
предпазител на стебло
за модели BULL30M.

12 Vdс вертикална
електрическа
брава, оборудвана с
насрещник. Предвидена
за вътрешно/външно
деблокиране.

12 Vdс хоризонтална
електрическа
брава, оборудвана с
насрещник. Предвидена
за вътрешно/външно
деблокиране.

Вертикален насрещник
за DU.V90.

Електрическа ключалка
на 230 Vac.

E.LOCKSE

ID.TA

IRI.TX4VA

IRI.TX4AK

IRI.LAMP

IRI.KPAD

Удължен цилиндър за
електрическа ключалка
E.LOCK. Той позволяла
да бъдат деблокирани
портали с до 53 mm
дебелина.

Предупредителна
табелка.

Предавател 4 канала
с кодиране Advanced
Rolling Code и Rolling
Code.

Предавател 4 канала
с кодиране Advanced
Rolling Code и Фиксиран
Код.

Мигаща бяла сигнална
лампа пълен диапазон,
20÷255 Vac/dc с вградена
антена.

Дигитална клавиатура
срещу вандалски прояви,
с батерия, с безжично
управление, сирена за
сигнализация и бутони
със задно осветяване.
Тройно кодиране: Rolling
Code, Код подлежащ
на програмиране и
Advanced Rolling Code.
254 кода, подлежащи на
запазване.

IRI.CELL

PUPILLA

BRAINY24.CB-SW

BRAINY24.CB

Метално покритие
срещу вандалски
прояви, за защита на
фотоклетките от външни
промени или случайни
счупвания. Съвместимо
с фотоклетки PUPILLA/
PUPILLA.R, IRI.CELL
позволява да се
поддържа перфектна
насоченост на 180°

Двойка фотоклетки,
насочващи се на 180°.
Възможност за
синхронизация до
4 въртящи момента,
захранване на 24 Vdc.
Възможност за настройка
посредством един LED,
който сигнализира
оптимално подравняване.
Компактни размери:
36x110x35 mm

Аксесоар, оборудван с
батерии 1,2 Ah и основа.

Аксесоари с платка за
зареждане CBY.24V,
1,2 Ah батерии и основа.

индивидуален ключ за деблокиране
крило до 3,5 m

230 Vac
• Нереверсивен електромеханичен мотор-редуктор
на 230 Vac с лесен достъп за деблокиране отвън
Нереверсивен електромеханичен мотор-редуктор,
наличен на 230 Vac или 24 Vdc. Идеален за автоматизация
на портали от ковано желязо, характеризира се с малки
габарити за едно лесно и бързо инсталиране. Безконечен
винт, защитен от остъргващ пръстен и един ствол от
стомана inox, които го правят подходящ за прашни
помещения, с наличие на пясък или характеризирани от
агресивни атмосферни условия. Наличен във версия дясна
и лява.

24 Vdc | интензивна употреба
• Нереверсивен електромеханичен мотор-редуктор
за интензивна употреба на 24 Vdc
• Система с амперметричен датчик за откриване
на препятствие и предотвратяване на удар
• Възможност за работа на батерии

B (mm)

C (mm)

100-200

100-200

65-150

НАЛИЧНИ
КОМПЛЕКТИ

40

МОТОРИ

КОНТРОЛЕН БЛОК

ФОТОКЛЕТКИ

МИГАЩA ЛАМПА

СЕЛЕКТОР

ПРЕДАВАТЕЛ

KBILL40M

2x BILL40M

1x HEADY

1x PUPILLA.R

1x LAMPI.LED

1x TOKEY

1x TO.GO2VA

KBILL4024

2x BILL4024

1x HEADY24

1x PUPILLA.R

1x LAMPI24.LED

1x TOKEY

1x TO.GO2VA

BILL40M*

BILL4024*

Мрежово захранване

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac (50-60Hz)

Захранване на мотора

230 Vac

24 Vdc

Максимално консумиран ток

1,1 A

5A

Момент на мотора

2800 N

2000 N

Време за отваряне

18”

15”

Употреба

30%

интензивна употреба

Стандартен ход

400 mm

400 mm

Максимален ход

420 mm

420 mm

Ниво на защита

IP54

IP54

Работна температура

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

Максимален размер на крило

3,5 m

3,5 m

Тегло

6,7 kg

5,5 kg

Броя на палет

48

48

Тегло на комплекта

15,5 kg

14,6 kg

Брой комплекти на палет

30

30

* Налична версия 115 Vac
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A (mm)

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
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BILL50M | BILL50ML

АВТОМАТИКА ЗА ДВУКРИЛИ ПОРТАЛИ

BILL50M
BILL50ML

BILL50M | BILL50ML

АВТОМАТИКА ЗА ДВУКРИЛИ ПОРТАЛИ

КОНТРОЛНИ БЛОКОВЕ:
BILL50M

BRAINY
HEADY

134
135

BILL50ML

BRAINY
HEADY

134
135

ЛИНЕЙНИ ТЕЛЕСКОПИЧНИ ВИНТОВЕ

B.SR

BILL50.CO

DU.V96

DU.V90

DU.9990

E.LOCK

Многопозиционни
конзоли за един двигател
ВОВ.

Аксесоар за
телескопичен
предпазител на стебло за
модели BILL50M/ML.

12 Vdс вертикална
електрическа
брава, оборудвана с
насрещник. Предвидена
за вътрешно/външно
деблокиране.

12 Vdс хоризонтална
електрическа
брава, оборудвана с
насрещник. Предвидена
за вътрешно/външно
деблокиране.

Вертикален насрещник
за DU.V90.

Електрическа ключалка
на 230 Vac.

E.LOCKSE

ID.TA

IRI.TX4VA

IRI.TX4AK

IRI.LAMP

IRI.KPAD

Удължен цилиндър за
електрическа ключалка
E.LOCK. Той позволяла
да бъдат деблокирани
портали с до 53 mm
дебелина.

Предупредителна
табелка.

Предавател 4 канала
с кодиране Advanced
Rolling Code и Rolling
Code.

Предавател 4 канала
с кодиране Advanced
Rolling Code и Фиксиран
Код.

Мигаща бяла сигнална
лампа пълен диапазон,
20÷255 Vac/dc с вградена
антена.

Дигитална клавиатура
срещу вандалски прояви,
с батерия, с безжично
управление, сирена за
сигнализация и бутони
със задно осветяване.
Тройно кодиране: Rolling
Code, Код подлежащ
на програмиране и
Advanced Rolling Code.
254 кода, подлежащи на
запазване.

IRI.CELL

PUPILLA

Метално покритие
срещу вандалски
прояви, за защита на
фотоклетките от външни
промени или случайни
счупвания. Съвместимо
с фотоклетки PUPILLA/
PUPILLA.R, IRI.CELL
позволява да се
поддържа перфектна
насоченост на 180°

Двойка фотоклетки,
насочващи се на 180°.
Възможност за
синхронизация до
4 въртящи момента,
захранване на 24 Vdc.
Възможност за настройка
посредством един LED,
който сигнализира
оптимално подравняване.
Компактни размери:
36x110x35 mm

индивидуален ключ за деблокиране
крило до 4,5 m

230 Vac
• Нереверсивен електромеханичен мотор-редуктор
на 230 Vac с лесен достъп за деблокиране отвън
• Чист дизайн и размери; особено подходящ за портали
от ковано желязо
• Лесен и бърз монтаж, благодарение на компактния
размер и монтажни дистанции
• Винт защитен с уплътнителен пръстен и стебло от
неръждаема стомана, подходящ за използване в
прашни и пясъчни среди или когато са налице
агресивни атмосферни влияния
• Предлага се в десен и ляв вариант
• BILL50ML версия за големи врати и ограничени
монтажни дистанции

B (mm)

C (mm)

120-250

120-250

80-190

НАЛИЧНИ
КОМПЛЕКТИ

KBILL50M

42

МОТОР

КОНТРОЛЕН БЛОК

ФОТОКЛЕТКИ

МИГАЩА ЛАМПА

СЕЛЕКТОР

ПРЕДАВАТЕЛ

2x BILL50M

1x HEADY

1x PUPILLA.R

1x LAMPI.LED

1x TOKEY

1x TO.GO2VA

BILL50M*

BILL50ML

Мрежово захранване

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac (50-60Hz)

Захранване на мотора

230 Vac

230 Vac

Максимално консумиран ток

1,1 A

1,2 A

Момент на мотора

2800 N

3100 N

Време за отваряне

21”

32”

Употреба

30%

30%

Стандартен ход

500 mm

500 mm

Максимален ход

520 mm

520 mm

Ниво на защита

IP54

IP54

Работна температура

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

Максимален размер на крило

4,0 m

4,5 m

Тегло

6,9 kg

7,1 kg

Броя на палет

48

48

Тегло на комплекта

16,2 kg

---

Брой комплекти на палет

30

---

* Налична версия 115 Vac

www.beninca.com

A (mm)

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
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BN24 | BN.E24

АВТОМАТИКА ЗА ДВУКРИЛИ ПОРТАЛИ

KBN24

BN24 | BN.E24

АВТОМАТИКА ЗА ДВУКРИЛИ ПОРТАЛИ

КОНТРОЛНИ БЛОКОВЕ:
BN.E24

CP.BN

159

ШАРНИРНО РАМО
с вграден блок за управление и приемник

BA

BN.SE

DU.V96

DU.V90

DU.9990

L.BY

крило до 2,1 m

Единично рамо за
BN24/BN.E24.

Деблокиращо устройство
с анти-вандалски кабел,
монтирано отвън.
Позволява при липса
на пешеходна врата,
порталът да бъде
отворен отвън.

12 Vdс вертикална
електрическа
брава, оборудвана с
насрещник. Предвидена
за вътрешно/външно
деблокиране.

12 Vdс хоризонтална
електрическа
брава, оборудвана с
насрещник. Предвидена
за вътрешно/външно
деблокиране.

Вертикален насрещник
за DU.V90.

Блок за управление за
електрическа ключалка
на 2/24 Vdc.

ID.TA

IRI.TX4VA

IRI.TX4AK

IRI.LAMP

IRI.KPAD

IRI.CELL

Предупредителна
табелка.

Предавател 4 канала
с кодиране Advanced
Rolling Code и Rolling
Code.

Предавател 4 канала
с кодиране Advanced
Rolling Code и Фиксиран
Код.

Мигаща бяла сигнална
лампа пълен диапазон,
20÷255 Vac/dc с вградена
антена.

Дигитална клавиатура
срещу вандалски прояви,
с батерия, с безжично
управление, сирена за
сигнализация и бутони
със задно осветяване.
Тройно кодиране: Rolling
Code, Код подлежащ
на програмиране и
Advanced Rolling Code.
254 кода, подлежащи на
запазване.

Метално покритие
срещу вандалски
прояви, за защита на
фотоклетките от външни
промени или случайни
счупвания. Съвместимо
с фотоклетки PUPILLA/
PUPILLA.R, IRI.CELL
позволява да се
поддържа перфектна
насоченост на 180°.

PUPILLA

BN.CB

Двойка фотоклетки,
насочващи се на 180°.
Възможност за
синхронизация до
4 въртящи момента,
захранване на 24 Vdc.
Възможност за настройка
посредством един LED,
който сигнализира
оптимално подравняване.
Компактни размери:
36x110x35 mm

Аксесоари с платка за
зареждане CBY.24V, 1,2 Ah
батерии и основа.

24 Vdc | интензивна употреба
• Електромеханичен мотор на 24Vdc за интензивна употреба
• Подходящ за портали, монтирани на широки колони
• Гарантирано функциониране дори при липса на
електрическа енергия посредством батерии
• Амперметрична система против препятствие
• Оборудван с механичен стоп за отваряне
• Новото регулируемо устройство за отключване
с жило позволява отваряне в случай на
отпадане на захранването

BN.E24

Мрежово захранване

---

230 Vac (50-60Hz)

Захранване на мотора

24 Vdc

24 Vdc

Максимално консумиран ток

4,6 A

0,76 A

Момент на мотора

125 Nm

125 Nm

Време за отваряне

10”

10”

Употреба

интензивна употреба

интензивна употреба

IP44

IP44

B (mm)

C (mm)

D (mm)

E (mm)

0

470

382

253

140

90°

50

470

373

261

140

90°

Ниво на защита

100

470

370

264

140

90°

Механичен стоп

регулира се при отваряне

регулира се при отваряне

150

470

375

260

140

90°

185

470

412

220

160

90°

Вграден блок за управление

NO

SI

0

420

266

327

200

110°

Работна температура

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

100

420

305

309

200

105°

Максимален размер на крило

2,1 m

2,1 m

Тегло

5,8 kg

7,8 kg

Вариант

само като комплект

само като комплект

Тегло на комплекта

19,9 kg

19,9 kg

Брой комплекти на палет

20

20

МОТОР1

МОТОР2

ЧУПЕЩИ РАМЕНА

ФОТОКЛЕТКИ

МИГАЩА ЛАМПА

СЕЛЕКТОР

ПРЕДАВАТЕЛ

1x BN.E24

1x BN.24

2x BA

1x PUPILLA.R

1x LAMPI24.LED

1x TOKEY

1x TO.GO2VA

www.beninca.com

44

BN24

A (mm)

НАЛИЧНИ
КОМПЛЕКТИ

KBN24

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
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MB24 | MBE24

АВТОМАТИКА ЗА ДВУКРИЛИ ПОРТАЛИ

MB24
MBE24

MB24 | MBE24

АВТОМАТИКА ЗА ДВУКРИЛИ ПОРТАЛИ

КОНТРОЛНИ БЛОКОВЕ:
MBE24

CP.MBY24

160

MB24

BRAINY24+
BRAINY24

143
144

ШАРНИРНО РАМО

BA

BS

MB.CP2

MB.SE

DU.V96

DU.V90

Единично рамо за
MB24/MBE24.

Единично рамо за
MB24/MBE24.

Комплект от основни
плочи за два мотора,
подходящи за монтаж
на колони, направени
от камък.

Деблокиращо устройство
с анти-вандалски кабел,
монтирано отвън.
Позволява при липса
на пешеходна врата,
порталът да бъде
отворен отвън.

12 Vdс вертикална
електрическа
брава, оборудвана с
насрещник. Предвидена
за вътрешно/външно
деблокиране.

12 Vdс хоризонтална
електрическа
брава, оборудвана с
насрещник. Предвидена
за вътрешно/външно
деблокиране.

с вграден блок за управление
индивидуален ключ за деблокиране
крило до 2,5 m

DU.9990

ID.TA

IRI.TX4VA

IRI.LAMP

IRI.KPAD

IRI.CELL

Вертикален насрещник
за DU.V90.

Предупредителна
табелка.

Предавател 4 канала
с кодиране Advanced
Rolling Code и Rolling
Code.

Мигаща бяла сигнална
лампа пълен диапазон,
20÷255 Vac/dc с вградена
антена.

Дигитална клавиатура
срещу вандалски прояви,
с батерия, с безжично
управление, сирена за
сигнализация и бутони
със задно осветяване.
Тройно кодиране: Rolling
Code, Код подлежащ
на програмиране и
Advanced Rolling Code.
254 кода, подлежащи на
запазване.

Метално покритие
срещу вандалски
прояви, за защита на
фотоклетките от външни
промени или случайни
счупвания. Съвместимо
с фотоклетки PUPILLA/
PUPILLA.R, IRI.CELL
позволява да се
поддържа перфектна
насоченост на 180°

IRI.TX4AK
Предавател 4 канала
с кодиране Advanced
Rolling Code и Фиксиран
Код.

24 Vdc | интензивна употреба
• Електромеханичен самозаключващ се мотор на 24 Vdc
за интензивна употреба оборудван със здраво,
неразрезваемо съчленено рамо
• Подходящ за портали монтирани на широки колони
• Закалени стоманени механични части за гарантиране
на здравина и солидност
• Гарантирано функциониране дори при липса на
електрическа енергия посредством батерии
• Амперметрична система против препятствие
• Оборудван с крайни изключватели за отваряне и затваряне
• Възможност за деблокиране с жило, което позволява
отварянето отвън при липса на електрическо захранване
Рамото не е включено

B (mm)
470
470
470
470
470
440
420
420

C (mm)
350
339
331
328
356
410
244
262

D (mm)
243
255
262
264
237
160
318
310

E (mm)
140
140
140
140
160
200
200
200

90°
90°
90°
90°
90°
90°
110°
105°

НАЛИЧНИ
КОМПЛЕКТИ

KMB24
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МОТОР1

МОТОР2

ЧУПЕЩИ РАМЕНА

ФОТОКЛЕТКИ

МИГАЩА ЛАМПА

СЕЛЕКТОР

ПРЕДАВАТЕЛ

1x MBE24

1x MB24

2x BA

1x PUPILLA.R

1x LAMPI.LED

1x TOKEY

1x TO.GO2VA

BRAINY24.CB-SW

BRAINY24.CB

CBY.24V

DA.BT2

LB

Двойка фотоклетки,
насочващи се на 180°.
Възможност за
синхронизация до
4 въртящи момента,
захранване на 24 Vdc.
Възможност за настройка
посредством един LED,
който сигнализира
оптимално подравняване.
Компактни размери:
36x110x35 mm

Аксесоар, оборудван с
батерии 1,2 Ah и основа.

Аксесоари с платка за
зареждане CBY.24V,
1,2 Ah батерии и основа.

Платка CB.24V за заряд
на батерии. Позволява
да се зареждат два
различни типа батерии:
никел-металхидридни и
оловни.

Батерии от 2,1 Ah 12 Vdc.

Стандартна кутия за
контролни блокове.
Ниво на защита IP 55.
290x220x118 mm

DA.BT6
Батерии от 6 Ah 12 Vdc.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

MB24

MBE24

Мрежово захранване

---

230 Vac (50-60Hz)

Захранване на мотора

24 Vdc

24 Vdc

Максимално консумиран ток

6,2 A

0,76 A

Момент на мотора

180 Nm

180 Nm

Време за отваряне

10”

10”

Употреба

интензивна употреба

интензивна употреба

Ниво на защита

IP44

IP44

Вграден блок за управление

НЕ

ДА

Работна температура

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

Максимален размер на крило

2,5 m

2,5 m

Тегло

8,2 kg

10,7 kg

Броя на палет

39

39

Тегло на комплекта

25,4 kg

25,4 kg

Брой комплекти на палет

12

12

www.beninca.com

A (mm)
0
50
100
150
185
200
0
100

PUPILLA
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PR.45E | PR.45EL | PR.45E24

АВТОМАТИКА ЗА ДВУКРИЛИ ПОРТАЛИ

PREMIER
PREMIER24

PR.45E | PR.45EL | PR.45E24

АВТОМАТИКА ЗА ДВУКРИЛИ ПОРТАЛИ

КОНТРОЛНИ БЛОКОВЕ:
PR.45E

BRAINY
HEADY

134
135

PR.45EL

BRAINY
HEADY

134
135

PR.45E24

BRAINY24+
BRAINY24

143
144

ШАРНИРНО РАМО
индивидуален ключ за деблокиране

DU.E2

MB.SE

DU.V96

DU.V90

DU.9990

E.LOCK

Единично поцинковано
стоманено рамо
за PR.45/ PR.45EL/
PR.45ER/ PR.45E24.

Деблокиращо устройство
с анти-вандалски кабел,
монтирано отвън.
Позволява при липса
на пешеходна врата,
порталът да бъде
отворен отвън.

12 Vdс вертикална
електрическа
брава, оборудвана с
насрещник. Предвидена
за вътрешно/външно
деблокиране.

12 Vdс хоризонтална
електрическа
брава, оборудвана с
насрещник. Предвидена
за вътрешно/външно
деблокиране.

Вертикален насрещник
за DU.V90.

Електрическа ключалка
на 230 Vac.

крило до 4,0 m

E.LOCKSE

ID.TA

IRI.TX4VA

IRI.TX4AK

IRI.LAMP

IRI.KPAD

Удължен цилиндър за
електрическа ключалка
E.LOCK. Той позволяла
да бъдат деблокирани
портали с до 53 mm
дебелина.

Предупредителна
табелка.

Предавател 4 канала
с кодиране Advanced
Rolling Code и Rolling
Code.

Предавател 4 канала
с кодиране Advanced
Rolling Code и Фиксиран
Код.

Мигаща бяла сигнална
лампа пълен диапазон,
20÷255 Vac/dc с вградена
антена.

Дигитална клавиатура
срещу вандалски прояви,
с батерия, с безжично
управление, сирена за
сигнализация и бутони
със задно осветяване.
Тройно кодиране: Rolling
Code, Код подлежащ
на програмиране и
Advanced Rolling Code.
254 кода, подлежащи на
запазване.

IRI.CELL

PUPILLA

BRAINY24.CB-SW

BRAINY24.CB

Метално покритие
срещу вандалски
прояви, за защита на
фотоклетките от външни
промени или случайни
счупвания. Съвместимо
с фотоклетки PUPILLA/
PUPILLA.R, IRI.CELL
позволява да се
поддържа перфектна
насоченост на 180°

Двойка фотоклетки,
насочващи се на 180°.
Възможност за
синхронизация до
4 въртящи момента,
захранване на 24 Vdc.
Възможност за настройка
посредством един LED,
който сигнализира
оптимално подравняване.
Компактни размери:
36x110x35 mm

Аксесоар, оборудван с
батерии 1,2 Ah и основа.

Аксесоари с платка за
зареждане CBY.24V,
1,2 Ah батерии и основа.

230 Vac
• Нереверсивен електромеханичен мотор-редуктор
на 230 Vас; предлага се също и във вариант PR.45EL
за портали с дълги крила

Нереверсивен мотор-редуктор подходящ за монтаж
на врати, с панти на големи колони, предлага се
във варианти със захранване на 230 Vac и 24 Vdc.
Вградени електро-механични крайни изключватели
за отваряне и затваряне, със здраво чупещо рамо
от поцинкована стомана.

24 Vdc | интензивна употреба
• Нереверсивен електромеханичен мотор-редуктор
на 24 Vdc за интензивна употреба
• Система с амперметричен датчик за откриване
на препятствия и предотвратяване на удари
• Възможност за работа на батерии

B (mm)

C (mm)

D (mm)

50

883

277

429

150

851

181

466

200

828

117

475

250

800

32

469

300

846

28

468

НАЛИЧНИ
КОМПЛЕКТИ
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МОТОРИ

КОНРОЛЕН БЛОК

ЧУПЕЩИ РАМЕНА

ФОТОКЛЕТКИ

МИГАЩА ЛАМПА

СЕЛЕКТОР

ПРЕДАВАТЕЛ

KPR

2x PR.45E

1x HEADY

2x DU.E2

1x PUPILLA.R

1x LAMPI.LED

1x TOKEY

1x TO.GO2VA

KPR.24

2x PR.45E24

1x BRAINY24

2x DU.E2

1x PUPILLA.R

1x LAMPI24.LED

1x TOKEY

1x TO.GO2VA

PR.45E*

PR.45EL

PR.45E24*

Мрежово захранване

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac (50-60Hz)

Захранване на мотора

230 Vac

230 Vac

24 Vdc

Максимално консумиран ток

1,75 A

1,45 A

9A

Момент на мотора

325 Nm

300 Nm

320 Nm

Време за отваряне

13”

20”

9”

Употреба

30%

30%

интензивна употреба

Ниво на защита

IP44

IP44

IP44

Работна температура

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

Максимален размер на крило

3m

4m

3m

Тегло

10,5 kg

10,5 kg

9 kg

Броя на палет

42

42

42

Тегло на комплекта

34,6 kg

---

34 kg

Брой комплекти на палет

12

---

12

* Налична версия 115 Vac

www.beninca.com

A (mm)

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
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АВТОМАТИКА ЗА ДВУКРИЛИ ПОРТАЛИ

DU.IT14N
DU.IT24NVE
ПОДЗЕМЕН МОНТАЖ
крило до 3,5 m

DU.IT14N | DU.IT14NE | DU.IT14NV | DU.IT14NVE | DU.IT24NVE

DU.IT14N

BRAINY
HEADY

134
135

DU.IT14NE

BRAINY

134

DU.IT14NV

BRAINY
HEADY

134
135

DU.IT14NVE

BRAINY

134

DU.IT24NVE

BRAINY24+
BRAINY24

143
144

(ЗА АДАПТИРАНЕ КЪМ ПОВЕЧЕТО КАСИ НА ПАЗАРА)

230 Vac
• Нереверсивен електромеханичен мотор-редуктор
на 230 Vас
• Наличен също така и в бърза версия (DU.IT14NV),
с енкодер (DU.IT14NE) и бърза с енкодер (DU.IT14NVE)
• Устройството гарантира максимална безопасност и
точност във фазите на движение на портала

24 Vdc | интензивна употреба
• Нереверсивен електромеханичен мотор-редуктор
на 24 Vdc за интензивна употреба, оборудван с енкодер
• Енкодерното устройство осигурява максимална
безопасност и прецизност при движение на вратата
• Система с амперметричен датчик за откриване на
препятствия и предотвратяване на удари
• Възможност за работа на батерии

DU.ITIX

DU.ITCF

SB.DUIT.K

SB.DUIT.L

SB.DU180.K

SB.DU180.L

Самостоятелна
фундаментна кутия от
стомана inox с отваряне
макс. 110°. Оборудвана
само с капак, има
нужда от аксесоар за
деблокиране SB.DUIT.L,
SB.DUIT.K, SB.DU180.K
или SB.DU180.L.

Самостоятелна
фундаментна кутия от
катафореза с отваряне
макс. 110°. Оборудвана
само с капак, има
нужда от аксесоар за
деблокиране SB.DUIT.L,
SB.DUIT.K, SB.DU180.K
или SB.DU180.L.

Комплект, състоящ се от
индивидуален ключ за
деблокиране и елементи
за свързване на мотора
към портала. Вграден
механичен стоп.

Комплект, състоящ се
от ключ тип звезда за
деблокиране и елементи
за свързване на мотора
към портала. Вграден
механичен стоп.

Комплект, състоящ се от
индивидуален ключ за
деблокиране и елементи
за свързване на мотора
към портала, за отваряне
до 180°.

Комплект, състоящ се
от ключ тип звезда за
деблокиране и елементи
за свързване на мотора
към портала, за отваряне
до 180°.

DU.ITST

DU.V96

DU.V90

DU.9990

E.LOCK

E.LOCKSE

Регулируем механичен
стоп на отваряне на
75°/80°/85°/90°/95°/100°

12 Vdс вертикална
електрическа
брава, оборудвана с
насрещник. Предвидена
за вътрешно/външно
деблокиране.

12 Vdс хоризонтална
електрическа
брава, оборудвана с
насрещник. Предвидена
за вътрешно/външно
деблокиране.

Вертикален насрещник
за DU.V90.

Електрическа ключалка
на 230 Vac.

Удължен цилиндър за
електрическа ключалка
E.LOCK. Той позволяла
да бъдат деблокирани
портали с до 53 mm
дебелина.

DUIT.BR-01

DUIT.BR-03

DU.FCN

CABLE.24E

ID.TA

Адаптори за
инсталиране на два
мотора, съвместими
с повечето каси на
пазара.

Адаптери за монтаж
на 2 задвижвания,
съвместими с
най-разпространените
фундаментни кутии
на пазара.

Влагоустойчиви
крайни изключвателни
устройства за DU.IT14N/
NV/24NVE.

Кабелен барабан
с 5 проводника
(2 за мотор, 3 за енкодер)
за свързване на
енкодерното устройство
във вариант на 24 Vdc;
L = 100 m

Предупредителна
табелка.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

DU.IT14N*

DU.IT14NE

DU.IT14NV

DU.IT14NVE

DU.IT24NVE*

Мрежово захранване

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac (50-60Hz)

Захранване на мотора

230 Vac

230 Vac

230 Vac

230 Vac

24 Vdc

Максимално консумиран ток

1,6 A

1,6 A

1,6 A

1,6 A

11 A

Момент на мотора

370 Nm

370 Nm

220 Nm

220 Nm

280 Nm

Време за отваряне

22”

22”

11”

11”

15”

Употреба

30%

30%

40%

40%

интензивна употреба

Ниво на защита

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

Eнкодер

ДА

ДА

НЕ

ДА

ДА

С включен механичен стоп

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

Работна температура

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

Максимален размер на крило

3,5 m

3,5 m

2,1 m

2,1 m

3,5 m

Тегло

11,3 kg

11,2 kg

11 kg

11,2 kg

10 kg

Броя на палет

44

44

44

44

44

Тегло DU.ITIX

8,1 kg

8,1 kg

8,1 kg

8,1 kg

8,1 kg

Тегло DU.ITCF

9,6 kg

9,6 kg

9,6 kg

9,6 kg

9,6 kg

Брой каси на палет

32

32

32

32

32

* Налична версия 115 Vac

www.beninca.com
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АВТОМАТИКА ЗА ДВУКРИЛИ ПОРТАЛИ

КОНТРОЛНИ БЛОКОВЕ:

НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ Е АКСЕСОАР DUIT.BR

Нереверсивен електромеханичен мотор-редуктор
със захранване на 230 Vас и 24 Vdc, с възможност
за отваряне до 180°. Изцяло метални части и
вграден механичен стоп.

DU.IT14N | DU.IT14NE | DU.IT14NV | DU.IT14NVE | DU.IT24NVE
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АВТОМАТИКА ЗА ДВУКРИЛИ ПОРТАЛИ

DU.350N

DU.350N | DU.350NV | DU.350NVE | DU.350NGE

DU.350N | DU.350NV | DU.350NVE | DU.350NGE

АВТОМАТИКА ЗА ДВУКРИЛИ ПОРТАЛИ

КОНТРОЛНИ БЛОКОВЕ:
DU.350N

BRAINY
HEADY

134
135

ПОДЗЕМЕН МОНТАЖ

DU.350NV

BRAINY
HEADY

134
135

изпълнителният механизъм е в маслена баня

DU.350NVE

BRAINY

134

DU.350CF

SB.DU350.K

SB.DU350.L

SB.180.K

SB.180.L

DU.350ST

134

Самостоятелна
фундаментна кутия от
катафореза, ъгъл за
отваряне макс. 110°.
Оборудвана само с
капак, има нужда от
аксесоар за деблокиране
SB.DU350.L, SB.DU350.K,
SB.180.K или SB.180.L.

Деблокиращ комплект,
състоящ се от една
деблокираща система
със секретен ключ
и компоненти за
присъединяване на
мотора към портала.
С включен механичен
стоп.

Деблокиращ комплект,
състоящ се от една
деблокираща система
с шестостенен ключ
и компоненти за
присъединяване на
мотора към портала.
С включен механичен
стоп.

Устройство за
деблокиране на 180°
за DU.IT14N/NV/24NVE
с деблокиране чрез
секретен ключ.

Устройство за
деблокиране на 180°
за DU.IT14N/NV/24NVE
с деблокиране чрез
секретен ключ.

Регулируем механичен
стоп на отваряне на
80°/85°/90°/95°/100°/105°

крило до 4,0 m

DU.350NGE

BRAINY

DU.V96

DU.V90

DU.9990

E.LOCK

E.LOCKSE

DU.350FC

12 Vdс вертикална
електрическа
брава, оборудвана с
насрещник. Предвидена
за вътрешно/външно
деблокиране.

12 Vdс хоризонтална
електрическа
брава, оборудвана с
насрещник. Предвидена
за вътрешно/външно
деблокиране.

Вертикален насрещник
за DU.V90.

Електрическа ключалка
на 230 Vac.

Удължен цилиндър за
електрическа ключалка
E.LOCK. Той позволяла
да бъдат деблокирани
портали с до 53 mm
дебелина.

Ограничител за
херметизация с включен
диск на зъбни колела.

230 Vac
• Нереверсивен електромеханичен моторредуктор за портали с големи размери
• С включен регулируем механичен стоп
• Наличен в бързата версия (DU.350NV) за врати
до 3 m и във версия, оборудвана със зъбно
колело от чугун (DU.350NGE)
• Вариантът на двигател DU.350NVE с енкодер
осигурява прецизност при движението и
предотвратяване на удари

ID.TA
Предупредителна
табелка.

Не включва механичен стоп

DU.350N

DU.350NGE

DU.350NV

DU.350NVE

Мрежово захранване

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac (50-60Hz)

Захранване на мотора

230 Vac

230 Vac

230 Vac

230 Vac

Максимално консумиран ток

1,7 A

1,7 A

1,7 A

1,7 A

Момент на мотора

450 Nm

450 Nm

370 Nm

370 Nm

Време за отваряне

22”

22”

16”

16”

Употреба

интензивна употреба

интензивна употреба

интензивна употреба

интензивна употреба

Ниво на защита

IP67

IP67

IP67

IP67

Eнкодер

НЕ

ДА

НЕ

ДА

Смазване

МАСЛО

МАСЛО

МАСЛО

МАСЛО

Работна температура

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

Максимален размер на крило

4m

4m

3m

3m

Тегло

18,3 kg

20,4 kg

20,2 kg

20,2 kg

Броя на палет

32

32

32

32

Тегло DU.350CF

14,3 kg

14,3 kg

14,3 kg

14,3 kg

Брой каси на палет

24

24

24

24

www.beninca.com
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ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
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АВТОМАТИКА ЗА ПЛЪЗГАЩИ ПОРТАЛИ

АВТОМАТИКА ЗА ПЛЪЗГАЩИ ПОРТАЛИ

АВТОМАТИКА
ЗА ПЛЪЗГАЩИ ПОРТАЛИ

КОНТРОЛНИ
БЛОКОВЕ
БИЗНЕС
УПОТРЕБА

BULL624

24 Vdc

рамо до 600 kg

интензивна употреба

BULL8

230 Vac

рамо до 800 kg

BULL10

230 Vac

рамо до 1.000 kg

BULL12

24 Vdc

рамо до 1.200 kg

BULL15
КОНТРОЛНИ
БЛОКОВЕ
ДОМАШНА
УПОТРЕБА

KPONY

24 Vdc

KPONY.P

24 Vdc

CP.PONY*

интензивна употреба

рамо до 400 kg

BULL424

24 Vdc

рамо до 450 kg

интензивна употреба

BULL5

230 Vac

рамо до 500 kg

BULL8
рамо до 800 kg

230 Vac

230 Vac

рамо до 1.500 kg

BULL424ESA

CP.B24ESA*

BULL17

KBULL424

CP.B24ESA*

рамо до 1.700 kg

BULL5M

CP.CORE*

KBULL5M

CP.CORE*

BULL8M

CP.BULL8-OM*

BULL8M.S

CP.BULL8-OM*

KBULL8M

CP.BULL8-OM*

230 Vac

BULL624ESA

CP.B24ESA*

BULL624ESA.S

CP.B24ESA*

BULL624TURBO

CP.B24 TURBO*

BULL624TURBO.S

CP.B24 TURBO*

KBULL624

CP.B24ESA*

KBULL624TURBO

CP.B24 TURBO*

BULL8 OM

CP.BULL8-OM*

BULL8 OM.S

CP.BULL8-OM*

KBULL8 OM

CP.BULL8-OM*

BULL10M

CP.BULL-RI*

BULL10M.S

CP.BULL-RI*

BULL1224TURBO

CP.B24 TURBO*

BULL1224TURBO.S

CP.B24 TURBO*

BULL15M

CP.BULL-RI*

BULL15M.S

CP.BULL-RI*

KBULL15M.S-HM

CP.BULL-RI*

BULL1524

CP.B1524

BULL1524.S

CP.B1524

BULL17 OMI

CP.BULL OMI*

КОНТРОЛНИ
БЛОКОВЕ
ПРОМИШЛЕНА
УПОТРЕБА

BULL20

BULL20M

CP.BULL-RI*

BULL20M.S

CP.BULL-RI*

230 Vac

BULL20 HE

CP.BULL20-HE*

400 Vac

BULL20T

THINKY | START

BULL20T.S

THINKY | START

YAK25 OTI

CP.YAK OTI*

BISON25 OTI

CP.BISON OTI*

230 Vac

рамо до 2.000 kg

интензивна употреба

YAK25

230 Vac

fino a 2.500 kg

трифазен
интензивна употреба

BISON25

230 Vac

рамо до 2.500 kg

трифазен
интензивна употреба

BISON35

230 Vac

BISON35 OTI

CP.BISON OTI*

рамо до 3.500 kg

трифазен
интензивна употреба

BISON35 OTI L

CP.BISON OTI L*

BISON45

400 Vac

BISON45 OTI

CP.BISON OTI*

рамо до 4.500 kg

интензивна употреба

* Вграден блок за управление
54
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АВТОМАТИКА ЗА ПЛЪЗГАЩИ ПОРТАЛИ

KPONY

KPONY

KPONY

АВТОМАТИКА ЗА ПЛЪЗГАЩИ ПОРТАЛИ

КОНТРОЛНИ БЛОКОВЕ:
PONY

CP.PONY

161

ДОМАШНА УПОТРЕБА
с вграден блок за управление и приемник
крило до 400 kg

RI.M4F

RI.M4Z

RI.M4ZF

RI.M4P

MLS

ID.TA

Поцинкована зъбна
рейка М4
30х12х1000 mm.
Доставя се с
метрични винтове М6
и дистанционни
втулки с резба.
Опаковка с 4 бр.

Поцинкована зъбна
рейка М4
22х22х2000 mm
Опаковка с 2 бр.

Поцинкована зъбна
рейка М4 22х22х2010 mm
с отвори за закрепване
откъм зъбците.
Доставя се с метрични
винтове М6.
Опаковка с 1 бр.

Тефлонова зъбна
рейка М4 N със
стоманена сърцевина
28х40х1000 mm.
Доставя се със
самонарезни винтове.
Опаковка с 10 бр.

Магнитни крайни
изключватели за PONY.
Подходящ за снежни
места.

Предупредителна
табелка.

IRI.TX4VA

IRI.TX4AK

IRI.LAMP

IRI.KPAD

IRI.CELL

PUPILLA

Предавател 4 канала
с кодиране Advanced
Rolling Code и Rolling
Code.

Предавател 4 канала
с кодиране Advanced
Rolling Code и Фиксиран
Код.

Мигаща бяла сигнална
лампа пълен диапазон,
20÷255 Vac/dc с вградена
антена.

Дигитална клавиатура
срещу вандалски прояви,
с батерия, с безжично
управление, сирена за
сигнализация и бутони
със задно осветяване.
Тройно кодиране: Rolling
Code, Код подлежащ
на програмиране и
Advanced Rolling Code.
254 кода, подлежащи на
запазване.

Метално покритие
срещу вандалски
прояви, за защита на
фотоклетките от външни
промени или случайни
счупвания. Съвместимо
с фотоклетки PUPILLA/
PUPILLA.R, IRI.CELL
позволява да се
поддържа перфектна
насоченост на 180°.

Двойка фотоклетки,
насочващи се на 180°.
Възможност за
синхронизация до
4 въртящи момента,
захранване на 24 Vdc.
Възможност за настройка
посредством един LED,
който сигнализира
оптимално подравняване.
Компактни размери:
36x110x35 mm

CBY.24V

DA.BT2

LB

DA.2S

Платка CB.24V за заряд
на батерии. Позволява
да се зареждат два
различни типа батерии:
никел-металхидридни и
оловни.

Батерия 2.1Ah 12 Vdc.

Кутия за индустриални
централи Степен на
защита IP55. Размери:
290x220x118 mm

Електронна платка,
която позволява
синхронизираното
движение с
2 автоматизации
(срещуположни
плъзгащи врати).

24 Vdc | интензивна употреба
• Мотор-редуктор на 24 Vdc с вграден блок за управление
и енергоспестяваща система ESA
• Система с амперметричнен датчик за откриване на препятствия
и предотвратяване на удар
• Подготвен за резервна система за работа на батерии
• Блокът за управление е поставен по такъв начин, че дейностите
по програмирането да се извършват просто, лесно и бързо

KPONY.P

56

МОТОР

ФОТОКЛЕТКИ

ПРЕДАВАТЕЛ

1x PONY

1x PUPILLA.R

1x TO.GO2VA

Батерия 7Ah 12 Vdc.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

PONY*

Мрежово захранване

230 Vac (50-60Hz)

Захранване на мотора

24 Vdc

Максимално консумиран ток

0,6 A

Консумация в покой

8 mA

Момент на мотора

321 N

Време за отваряне

10 m/min

Употреба

30%

Ниво на защита

IP44

Работна температура

-20°C /+50°C

Максимално тегло на вратата

400 kg

Зъбно колело за рейка

M4 Z14

Тегло

8,1 kg

Вариант

само като комплект

Тегло на комплекта

8,5 kg

Брой комплекти на палет

40

* Налична версия 115 Vac

www.beninca.com

НАЛИЧНИ
КОМПЛЕКТИ

DA.BT6
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АВТОМАТИКА ЗА ПЛЪЗГАЩИ ПОРТАЛИ

BULL424ESA

BULL424ESA

BULL424ESA

АВТОМАТИКА ЗА ПЛЪЗГАЩИ ПОРТАЛИ

КОНТРОЛНИ БЛОКОВЕ:
BULL424ESA

CP.B24ESA

162

ДОМАШНА УПОТРЕБА
управление с вграден енкодер и приемник
индивидуален ключ за деблокиране
крило до 450 kg

RI.M4F

RI.M4Z

RI.M4ZF

RI.M4P

BULL.P3

SB.BULL8.F

Поцинкована зъбна
рейка М4
30х12х1000 mm.
Доставя се с
метрични винтове М6
и дистанционни
втулки с резба.
Опаковка с 4 бр.

Поцинкована зъбна
рейка М4
22х22х2000 mm.
Опаковка с 2 бр.

Поцинкована зъбна
рейка М4 22х22х2010 mm
с отвори за закрепване
откъм зъбците.
Доставя се с метрични
винтове М6.
Опаковка с 1 бр.

Тефлонова зъбна
рейка М4 N със
стоманена сърцевина
28х40х1000 mm.
Доставя се със
самонарезни винтове.
Опаковка с 10 бр.

Плоча с повдигната
основа. Височина 34 mm.
Фиксиране към пода със
скоби на междинна ос
260x117 mm, n.4
Ø 11 mm, междинна ос
за фиксиране на мотор
300x75 mm n.4 M8.

Аксесоар за
деблокиране с корда
(L = 4,5 m).

MLS

ID.TA

IRI.TX4VA

IRI.TX4AK

IRI.LAMP

IRI.KPAD

Магнитни крайни
изключватели за BULL.
Подходящ за снежни
места.

Предупредителна
табелка.

Предавател 4 канала
с кодиране Advanced
Rolling Code и Rolling
Code.

Предавател 4 канала
с кодиране Advanced
Rolling Code и Фиксиран
Код.

Мигаща бяла сигнална
лампа пълен диапазон,
20÷255 Vac/dc с вградена
антена.

Дигитална клавиатура
срещу вандалски прояви,
с батерия, с безжично
управление, сирена за
сигнализация и бутони
със задно осветяване.
Тройно кодиране: Rolling
Code, Код подлежащ
на програмиране и
Advanced Rolling Code.
254 кода, подлежащи на
запазване.

IRI.CELL

PUPILLA

BULL24.CBY

DA.2S

Метално покритие
срещу вандалски
прояви, за защита на
фотоклетките от външни
промени или случайни
счупвания. Съвместимо
с фотоклетки PUPILLA/
PUPILLA.R, IRI.CELL
позволява да се
поддържа перфектна
насоченост на 180°.

Двойка фотоклетки,
насочващи се на 180°.
Възможност за
синхронизация до
4 въртящи момента,
захранване на 24 Vdc.
Възможност за настройка
посредством един LED,
който сигнализира
оптимално подравняване.
Компактни размери:
36x110x35 mm

Аксесоари с платка
за зареждане CBY.24V,
1.2 Ah батерии и основа.

Електронна платка,
която позволява
синхронизираното
движение с
2 автоматизации
(срещуположни
плъзгащи врати).

24 Vdc | интензивна употреба
• Мотор-редуктор за интензивна употреба на 24 Vdc,
с вграден блок за управление, система ESA и енкодер
• Енкодерното устройство осигурява максимална
безопасност и точност при фазите на движение
на портала.
• Система с амперметричнен датчик за откриване
на препятствия и предотвратяване на удар
• Подготвен е за резервна система за работа на батерии
• Изцяло метална деблокираща система
• Предлагат се аксесоари като магнитните крайни
изключватели (MLS)

Включена плоча с повдигната основа. Височина 34 mm.
Фиксиране на пода на междинна ос 353x117 mm, n.4 Ø 11 mm,
междинна ос за фиксиране на мотор 300x75 mm n.4 M8.

167

117

353

34

НАЛИЧНИ
КОМПЛЕКТИ

KBULL424
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МОТОР

ФОТОКЛЕТКИ

МИГАЩА ЛАМПА

СЕЛЕКТОР

ПРЕДАВАТЕЛ

1x BULL424ESA

1x PUPILLA.R

1x LAMPI24.LED

1x TOKEY

1x TO.GO2VA

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

BULL424ESA*

Мрежово захранване

230 Vac (50-60Hz)

Захранване на мотора

24 Vdc

Максимално консумиран ток

0,4 A

Консумация в покой

8 mA

Момент на мотора

428 N

Време за отваряне

6,7÷11 m/min

Употреба

интензивна употреба

Ниво на защита

IP44

Работна температура

-20°C /+50°C

Максимално тегло на вратата

450 kg

Зъбно колело за рейка

M4 Z14

Тегло

10,4 kg

Брой на палет

40

Тегло на комплекта

11,1 kg

Брой комплекти на палет

40

* Налична версия 115 Vac

www.beninca.com
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АВТОМАТИКА ЗА ПЛЪЗГАЩИ ПОРТАЛИ

BULL5M

BULL5M

BULL5M

АВТОМАТИКА ЗА ПЛЪЗГАЩИ ПОРТАЛИ

КОНТРОЛНИ БЛОКОВЕ:
BULL5M

CP.CORE

149

ДОМАШНА УПОТРЕБА
вграден блок за управление и приемник
индивидуален ключ за деблокиране
крило до 500 kg

RI.M4F

RI.M4Z

RI.M4ZF

RI.M4P

BULL.P3

SB.BULL8.F

Поцинкована зъбна
рейка М4
30х12х1000 mm.
Доставя се с
метрични винтове М6
и дистанционни
втулки с резба.
Опаковка с 4 бр.

Поцинкована зъбна
рейка М4
22х22х2000 mm.
Опаковка с 2 бр.

Поцинкована зъбна
рейка М4 22х22х2010 mm
с отвори за закрепване
откъм зъбците.
Доставя се с метрични
винтове М6.
Опаковка с 1 бр.

Тефлонова зъбна
рейка М4 N със
стоманена сърцевина
28х40х1000 mm.
Доставя се със
самонарезни винтове.
Опаковка с 10 бр.

Плоча с повдигната
основа. Височина 34 mm.
Фиксиране към пода със
скоби на междинна ос
260x117 mm, n.4
Ø 11 mm, междинна ос
за фиксиране на мотор
300x75 mm n.4 M8.

Аксесоар за деблокиране
с корда (L = 4,5 m).

MAG.E

MLS

ID.TA

IRI.TX4VA

IRI.TX4AK

IRI.LAMP

Магнитен датчик
за откриване на
препятствия и за
управление забавяне
на движението.

Магнитни крайни
изключватели за BULL.
Подходящ за снежни
места.

Предупредителна
табелка.

Предавател 4 канала
с кодиране Advanced
Rolling Code и Rolling
Code.

Предавател 4 канала
с кодиране Advanced
Rolling Code и Фиксиран
Код.

Мигаща бяла сигнална
лампа пълен диапазон,
20÷255 Vac/dc с вградена
антена.

IRI.KPAD

IRI.CELL

PUPILLA

DA.2S

Дигитална клавиатура
срещу вандалски прояви,
с батерия, с безжично
управление, сирена за
сигнализация и бутони
със задно осветяване.
Тройно кодиране: Rolling
Code, Код подлежащ
на програмиране и
Advanced Rolling Code.
254 кода, подлежащи на
запазване.

Метално покритие
срещу вандалски
прояви, за защита на
фотоклетките от външни
промени или случайни
счупвания. Съвместимо
с фотоклетки PUPILLA/
PUPILLA.R, IRI.CELL
позволява да се
поддържа перфектна
насоченост на 180°

Двойка фотоклетки,
насочващи се на 180°.
Възможност за
синхронизация до
4 въртящи момента,
захранване на 24 Vdc.
Възможност за настройка
посредством един LED,
който сигнализира
оптимално подравняване.
Компактни размери:
36x110x35 mm

Електронна платка,
която позволява
синхронизираното
движение с 2
автоматизации
(срещуположни
плъзгащи врати).

230 Vac
• Електромеханичен мотор-редуктор с вграден блок
за управление със захранване на 230 Vac
• Извод за включване на енкодер - използва се аксесоар
MAG.E
• Енкодерното устройство осигурява предотвратяване на
удар и прецизност при фазите на движение на вратата
• Изцяло метална деблокираща система
• Предлагат се допълнително магнитни крайни
изключватели (MLS)

Включена плоча с повдигната основа. Височина 34 mm.
Фиксиране на пода на междинна ос 353x117 mm, n.4 Ø 11 mm,
междинна ос за фиксиране на мотор 300x75 mm n.4 M8.

BULL5M*

Мрежово захранване

230 Vac (50-60Hz)

Захранване на мотора

230 Vac

167

117

Максимално консумиран ток

1,3 A

Момент на мотора

650 N

Време за отваряне

10,5 m/min

Употреба

30%

Ниво на защита

IP44

Работна температура

-20°C /+50°C

Максимално тегло на вратата

500 kg

Зъбно колело за рейка

M4 Z18

Тегло

11,3 kg

Брой на палет

40

Тегло на комплекта

12,1 kg

Брой комплекти на палет

40
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353

34

НАЛИЧНИ
КОМПЛЕКТИ

KBULL5M

60

МОТОР

ФОТОКЛЕТКИ

МИГАЩА ЛАМПА

СЕЛЕКТОР

ПРЕДАВАТЕЛ

1x BULL5M

1x PUPILLA.R

1x LAMPI.LED

1x TOKEY

1x TO.GO2VA

* Налична версия 115 Vac

61

АВТОМАТИКА ЗА ПЛЪЗГАЩИ ПОРТАЛИ

BULL624ESA | BULL624ESA.S

BULL624ESA

BULL624ESA | BULL624ESA.S

АВТОМАТИКА ЗА ПЛЪЗГАЩИ ПОРТАЛИ

КОНТРОЛНИ БЛОКОВЕ:

БИЗНЕС УПОТРЕБА

BULL624ESA

CP.B24ESA

162

BULL624ESA.S

CP.B24ESA

162

управление с вграден енкодер и приемник
индивидуален ключ за деблокиране
крило до 600 kg

RI.M4F

RI.M4Z

RI.M4ZF

RI.M4P

BULL.P3

SB.BULL8.F

Поцинкована зъбна
рейка М4
30х12х1000 mm.
Доставя се с
метрични винтове М6
и дистанционни
втулки с резба.
Опаковка с 4 бр.

Поцинкована зъбна
рейка М4
22х22х2000 mm.
Опаковка с 2 бр.

Поцинкована зъбна
рейка М4 22х22х2010 mm
с отвори за закрепване
откъм зъбците.
Доставя се с метрични
винтове М6.
Опаковка с 1 бр.

Тефлонова зъбна
рейка М4 N със
стоманена сърцевина
28х40х1000 mm.
Доставя се със
самонарезни винтове.
Опаковка с 10 бр.

Плоча с повдигната
основа. Височина 34 mm.
Фиксиране към пода със
скоби на междинна ос
260x117 mm, n.4
Ø 11 mm, междинна ос
за фиксиране на мотор
300x75 mm n.4 M8.

Аксесоар за деблокиране
с корда (L = 4,5 m).

ID.TA

IRI.TX4VA

IRI.TX4AK

IRI.LAMP

IRI.KPAD

IRI.CELL

Предупредителна
табелка.

Предавател 4 канала
с кодиране Advanced
Rolling Code и Rolling
Code.

Предавател 4 канала
с кодиране Advanced
Rolling Code и Фиксиран
Код.

Мигаща бяла сигнална
лампа пълен диапазон,
20÷255 Vac/dc с вградена
антена.

Дигитална клавиатура
срещу вандалски прояви,
с батерия, с безжично
управление, сирена за
сигнализация и бутони
със задно осветяване.
Тройно кодиране: Rolling
Code, Код подлежащ
на програмиране и
Advanced Rolling Code.
254 кода, подлежащи на
запазване.

Метално покритие
срещу вандалски
прояви, за защита на
фотоклетките от външни
промени или случайни
счупвания. Съвместимо
с фотоклетки PUPILLA/
PUPILLA.R, IRI.CELL
позволява да се
поддържа перфектна
насоченост на 180°

PUPILLA

BULL24.CBY

DA.2S

Двойка фотоклетки,
насочващи се на 180°.
Възможност за
синхронизация до
4 въртящи момента,
захранване на 24 Vdc.
Възможност за настройка
посредством един LED,
който сигнализира
оптимално подравняване.
Компактни размери:
36x110x35 mm

Аксесоари с платка
за зареждане CBY.24V,
1.2 Ah батерии и основа.

Електронна платка,
която позволява
синхронизираното
движение с
2 автоматизации
(срещуположни
плъзгащи врати).

24 Vdc | интензивна употреба
• Мотор-редуктор на 24 Vdc за интензивна употреба,
с вграден блок за управление, система ESA и енкодер
• Енкодерното устройство осигурява максимална
безопасност и прецизност във фазите на движение
на вратата
• Система с амперметричнен датчик за откриване
на препятствия и предотвратяване на удар
• Подготвен за резервна система за захранване на батерии
• Изцяло метална система за деблокиране
• Предлага се и вариант с магнитни крайни
изключватели (BULL624ESA.S)

Включена плоча с повдигната основа. Височина 34 mm.
Фиксиране на пода на междинна ос 353x117 mm, n.4 Ø 11 mm,
междинна ос за фиксиране на мотор 300x75 mm n.4 M8.

167

117

353

34

НАЛИЧНИ
КОМПЛЕКТИ

KBULL624

62

МОТОР

ФОТОКЛЕТКИ

МИГАЩА ЛАМПА

СЕЛЕКТОР

ПРЕДАВАТЕЛ

1x BULL624ESA

1x PUPILLA.R

1x LAMPI24.LED

1x TOKEY

1x TO.GO2VA

BULL624ESA*

BULL624ESA.S*

Мрежово захранване

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac (50-60Hz)

Захранване на мотора

24 Vdc

24 Vdc

Максимално консумиран ток

0,5 A

0,5 A

Консумация в покой

8 mA

8 mA

Момент на мотора

857 N

857 N

Време за отваряне

5,8÷9,75 m/min

5,8÷9,75 m/min

Употреба

интензивна употреба

интензивна употреба

Ниво на защита

IP44

IP44

Магнитни крайни изключватели

НЕ

ДА

Работна температура

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

Максимално тегло на вратата

600 kg

600 kg

Зъбно колело за рейка

M4 Z14

M4 Z14

Тегло

11,7 kg

11,7 kg

Брой на палет

40

40

Тегло на комплекта

12,4 kg

---

Брой комплекти на палет

40

---

* Налична версия 115 Vac
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АВТОМАТИКА ЗА ПЛЪЗГАЩИ ПОРТАЛИ

BULL624 TURBO | BULL624 TURBO.S

BULL624
TURBO

BULL624 TURBO | BULL624 TURBO.S

АВТОМАТИКА ЗА ПЛЪЗГАЩИ ПОРТАЛИ

КОНТРОЛНИ БЛОКОВЕ:
BULL624 TURBO

CP.B24 TURBO

163

BULL624 TURBO.S

CP.B24 TURBO

163

БИЗНЕС УПОТРЕБА
управление с вградени приемник и енкодер
индивидуален ключ за деблокиране
вградено зарядно устройство

RI.M4F

RI.M4Z

RI.M4ZF

RI.M4P

BULL.P3

SB.BULL8.F

Поцинкована зъбна
рейка М4
30х12х1000 mm.
Доставя се с
метрични винтове М6
и дистанционни
втулки с резба.
Опаковка с 4 бр.

Поцинкована зъбна
рейка М4
22х22х2000 mm.
Опаковка с 2 бр.

Поцинкована зъбна
рейка М4 22х22х2010 mm
с отвори за закрепване
откъм зъбците.
Доставя се с метрични
винтове М6.
Опаковка с 1 бр.

Тефлонова зъбна
рейка М4 N със
стоманена сърцевина
28х40х1000 mm.
Доставя се със
самонарезни винтове.
Опаковка с 10 бр.

Плоча с повдигната
основа. Височина 34 mm.
Фиксиране към пода със
скоби на междинна ос
260x117 mm, n.4
Ø 11 mm, междинна ос
за фиксиране на мотор
300x75 mm n.4 M8.

Аксесоар за деблокиране
с корда (L = 4,5 m).

X.BE

ID.TA

IRI.TX4VA

IRI.TX4AK

IRI.LAMP

IRI.KPAD

Електронна платка
на интерфейс
между системата за
комуникация KNX
и автоматизациите
Benincа.

Предупредителна
табелка.

Предавател 4 канала
с кодиране Advanced
Rolling Code и Rolling
Code.

Предавател 4 канала
с кодиране Advanced
Rolling Code и Фиксиран
Код.

Мигаща бяла сигнална
лампа пълен диапазон,
20÷255 Vac/dc с вградена
антена.

Дигитална клавиатура
срещу вандалски прояви,
с батерия, с безжично
управление, сирена за
сигнализация и бутони
със задно осветяване.
Тройно кодиране: Rolling
Code, Код подлежащ
на програмиране и
Advanced Rolling Code.
254 кода, подлежащи на
запазване.

IRI.CELL

PUPILLA

BULL624T.CB

SIS

Метално покритие
срещу вандалски
прояви, за защита на
фотоклетките от външни
промени или случайни
счупвания. Съвместимо
с фотоклетки PUPILLA/
PUPILLA.R, IRI.CELL
позволява да се
поддържа перфектна
насоченост на 180°

Двойка фотоклетки,
насочващи се на 180°.
Възможност за
синхронизация до
4 въртящи момента,
захранване на 24 Vdc.
Възможност за настройка
посредством един LED,
който сигнализира
оптимално подравняване.
Компактни размери:
36x110x35 mm

Комплект, състоящ се
от 5 кабела и 5 скоби за
инсталиране на батерии
и функциониране
дори при липса на
електрическа енергия.

Електронна платка
с бърза връзка,
която позволява
синхронизираното
движението на
2 автоматизации
(срещуположни
плъзгащи врати).
Необходима е една
платка за всеки мотор.

крило до 600 kg

24 Vdc | интензивна употреба
• Бърз мотор-редуктор 24 Vdc за интензивна употреба
с вграден блок за управление, оборудван с вградена
централа, оборудван с превключващо зарядно устройство
115/230 Vac, което позволява намалена консумация
и един дълъг живот на задвижващото устройство
• Блокът за управление, разположен в горната част на мотора,
позволява да се улеснят операциите за окабеляване и
позволява да се изчисли позицията на мотора, като се
започне от измерването на моментната скорост на движение
(виртуален енкодер)
• Наличието на виртуален енкодер, позволява да се
управляват по оптимален начин забавянията, да се определи
трасето (STC System) и да се управлява подаването на
въртящия момент по отношение на позицията на портала,
гарантирайки максимална безопасност
• Автоматично програмиране от дистанционно управление,
подлежащо на активиране при първото инсталиране.
Практични гнезда за съпровождане на кабели
• Максимална производителност и скорост (25,5 m/min с 600 kg)
• Система срещу притискане с амперметрично отчитане
• Обезопасителен датчик, който прекъсва захранването на
мотора по време на операциите за деблокиране
• Предразположено за свързване на аксесоар X.BE за
вграждане на инсталации за домашна автоматизация KNX
• Удобно гнездо за 2 батерии, мод. DA.BT2 от 2,1 Ah
• Индивидуален ключ за деблокиране
• Възможност за функциониране и в режим срещуположни
плъзгащи врати, посредством допълнителна приставка (SIS)
• Налична версия с магнитни крайни изключватели (BULL624
TURBO.S)

Включена плоча с повдигната основа. Височина 34 mm.
Фиксиране на пода на междинна ос 353x117 mm,
n.4 Ø 11 mm, междинна ос за фиксиране на мотор
300x75 mm n.4 M8.

167

117

353

34

НАЛИЧНИ
КОМПЛЕКТИ

KBULL624TURBO

64

МОТОР

ФОТОКЛЕТКИ

МИГАЩА ЛАМПА

СЕЛЕКТОР

ПРЕДАВАТЕЛ

1x BULL624TURBO

1x PUPILLA.R

1x LAMPI24.LED

1x TOKEY

1x TO.GO2VA

BULL624 TURBO

BULL624 TURBO.S

Мрежово захранване

115 Vac / 230 Vac (50-60Hz)

115 Vac / 230 Vac (50-60Hz)

Захранване на мотора

24 Vdc

24 Vdc

Максимално консумиран ток

3A

3A

Консумация в покой

8 mA

8 mA

Момент на мотора

330 N

330 N

Време за отваряне

12,5÷25,5 m/min

12,5÷25,5 m/min

Употреба

60%*

60%*

Ниво на защита

IP44

IP44

Магнитни крайни изключватели

НЕ

ДА

Работна температура

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

Максимално тегло на вратата

600 kg

600 kg

Зъбно колело за рейка

M4 Z18

M4 Z18

Тегло

10 kg

10 kg

Брой на палет

40

40

Тегло на комплекта

10,6 kg

---

Брой комплекти на палет

40

---

* Във външни условия на употреба (T на околната среда 50°C, скорост 25,5 m/min, тегло на портала 600 kg) цикълът слиза на 40%
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АВТОМАТИКА ЗА ПЛЪЗГАЩИ ПОРТАЛИ

BULL8M | BULL8M.S

BULL8M

BULL8M | BULL8M.S

АВТОМАТИКА ЗА ПЛЪЗГАЩИ ПОРТАЛИ

КОНТРОЛНИ БЛОКОВЕ:

ДОМАШНА УПОТРЕБА

BULL8M

CP.BULL8-OM

150

BULL8M.S

CP.BULL8-OM

150

управление с вградени приемник и енкодер
индивидуален ключ за деблокиране
крило до 800 kg

RI.M4F

RI.M4Z

RI.M4ZF

RI.M4P

BULL.P3

SB.BULL8.F

Поцинкована зъбна
рейка М4
30х12х1000 mm.
Доставя се с
метрични винтове М6
и дистанционни
втулки с резба.
Опаковка с 4 бр.

Поцинкована зъбна
рейка М4
22х22х2000 mm.
Опаковка с 2 бр.

Поцинкована зъбна
рейка М4 22х22х2010 mm
с отвори за закрепване
откъм зъбците.
Доставя се с метрични
винтове М6.
Опаковка с 1 бр.

Тефлонова зъбна
рейка М4 N със
стоманена сърцевина
28х40х1000 mm.
Доставя се със
самонарезни винтове.
Опаковка с 10 бр.

Плоча с повдигната
основа. Височина 34 mm.
Фиксиране към пода със
скоби на междинна ос
260x117 mm, n.4
Ø 11 mm, междинна ос
за фиксиране на мотор
300x75 mm n.4 M8.

Аксесоар за деблокиране
с корда (L = 4,5 m).

ID.TA

IRI.TX4VA

IRI.TX4AK

IRI.LAMP

IRI.KPAD

IRI.CELL

Предупредителна
табелка.

Предавател 4 канала
с кодиране Advanced
Rolling Code и Rolling
Code.

Предавател 4 канала
с кодиране Advanced
Rolling Code и Фиксиран
Код.

Мигаща бяла сигнална
лампа пълен диапазон,
20÷255 Vac/dc с вградена
антена.

Дигитална клавиатура
срещу вандалски прояви,
с батерия, с безжично
управление, сирена за
сигнализация и бутони
със задно осветяване.
Тройно кодиране: Rolling
Code, Код подлежащ
на програмиране и
Advanced Rolling Code.
254 кода, подлежащи на
запазване.

Метално покритие
срещу вандалски
прояви, за защита на
фотоклетките от външни
промени или случайни
счупвания. Съвместимо
с фотоклетки PUPILLA/
PUPILLA.R, IRI.CELL
позволява да се
поддържа перфектна
насоченост на 180°

PUPILLA

DA.2S

Двойка фотоклетки,
насочващи се на 180°.
Възможност за
синхронизация до
4 въртящи момента,
захранване на 24 Vdc.
Възможност за настройка
посредством един LED,
който сигнализира
оптимално подравняване.
Компактни размери:
36x110x35 mm

Електронна платка,
която позволява
синхронизираното
движение с
2 автоматизации
(срещуположни
плъзгащи врати).

230 Vac
• Електромеханичен мотор-редуктор на 230 Vac
с вграден блок за управление и енкодер
• Енкодерното устройство осигурява максимална
безопасност и прецизност във фазите на
движение на вратата
• Изцяло метална система за деблокиране
• Предлага се и вариант с магнитни крайни
изключватели (BULL8M.S)

Включена плоча с повдигната основа. Височина 34 mm.
Фиксиране на пода на междинна ос 353x117 mm, n.4 Ø 11 mm,
междинна ос за фиксиране на мотор 300x75 mm n.4 M8.

BULL8M*

BULL8M.S*

Мрежово захранване

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac (50-60Hz)

167

117

353

34

НАЛИЧНИ
КОМПЛЕКТИ

KBULL8M

66

МОТОР

ФОТОКЛЕТКИ

МИГАЩА ЛАМПА

СЕЛЕКТОР

ПРЕДАВАТЕЛ

1x BULL8M

1x PUPILLA.R

1x LAMPI.LED

1x TOKEY

1x TO.GO2VA

Захранване на мотора

230 Vac

230 Vac

Максимално консумиран ток

2,6 A

2,6 A

Момент на мотора

940 N

940 N

Време за отваряне

10,5 m/min

10,5 m/min

Употреба

30%

30%

Ниво на защита

IP44

IP44

Магнитни крайни изключватели

НЕ

ДА

Работна температура

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

Максимално тегло на вратата

800 kg

800 kg

Зъбно колело за рейка

M4 Z18

M4 Z18

Тегло

13,6 kg

13,7 kg

Брой на палет

40

40

Тегло на комплекта

14,5 kg

---

Брой комплекти на палет

40

---

* Налична версия 115 Vac

www.beninca.com
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АВТОМАТИКА ЗА ПЛЪЗГАЩИ ПОРТАЛИ

BULL8 OM | BULL8 OM.S

BULL8 OM

BULL8 OM | BULL8 OM.S

АВТОМАТИКА ЗА ПЛЪЗГАЩИ ПОРТАЛИ

КОНТРОЛНИ БЛОКОВЕ:

БИЗНЕС УПОТРЕБА

BULL8 OM

CP.BULL8-OM

150

BULL8 OM.S

CP.BULL8-OM

150

управление с вградени приемник и енкодер
индивидуален ключ за деблокиране
смазване в масло
крило до 800 kg

RI.M4F

RI.M4Z

RI.M4ZF

RI.M4P

BULL.P3

SB.BULL8.F

Поцинкована зъбна
рейка М4
30х12х1000 mm.
Доставя се с
метрични винтове М6
и дистанционни
втулки с резба.
Опаковка с 4 бр.

Поцинкована зъбна
рейка М4
22х22х2000 mm.
Опаковка с 2 бр.

Поцинкована зъбна
рейка М4 22х22х2010 mm
с отвори за закрепване
откъм зъбците.
Доставя се с метрични
винтове М6.
Опаковка с 1 бр.

Тефлонова зъбна
рейка М4 N със
стоманена сърцевина
28х40х1000 mm.
Доставя се със
самонарезни винтове.
Опаковка с 10 бр.

Плоча с повдигната
основа. Височина 34 mm.
Фиксиране към пода със
скоби на междинна ос
260x117 mm, n.4
Ø 11 mm, междинна ос
за фиксиране на мотор
300x75 mm n.4 M8.

Аксесоар за деблокиране
с корда (L = 4,5 m).

ID.TA

IRI.TX4VA

IRI.TX4AK

IRI.LAMP

IRI.KPAD

IRI.CELL

Предупредителна
табелка.

Предавател 4 канала
с кодиране Advanced
Rolling Code и Rolling
Code.

Предавател 4 канала
с кодиране Advanced
Rolling Code и Фиксиран
Код.

Мигаща бяла сигнална
лампа пълен диапазон,
20÷255 Vac/dc с вградена
антена.

Дигитална клавиатура
срещу вандалски прояви,
с батерия, с безжично
управление, сирена за
сигнализация и бутони
със задно осветяване.
Тройно кодиране: Rolling
Code, Код подлежащ
на програмиране и
Advanced Rolling Code.
254 кода, подлежащи на
запазване.

Метално покритие
срещу вандалски
прояви, за защита на
фотоклетките от външни
промени или случайни
счупвания. Съвместимо
с фотоклетки PUPILLA/
PUPILLA.R, IRI.CELL
позволява да се
поддържа перфектна
насоченост на 180°

PUPILLA

DA.2S

Двойка фотоклетки,
насочващи се на 180°.
Възможност за
синхронизация до
4 въртящи момента,
захранване на 24 Vdc.
Възможност за настройка
посредством един LED,
който сигнализира
оптимално подравняване.
Компактни размери:
36x110x35 mm

Електронна платка,
която позволява
синхронизираното
движение с 2
автоматизации
(срещуположни
плъзгащи врати).

230 Vac
• Електромеханичен мотор-редуктор на 230 Vac
с вграден блок за управление и енкодер
• Енкодерното устройство осигурява максимална
безопасност и прецизност във фазите на движение
на вратата
• Изцяло механичните части и смазването с масло
осигуряват максимална надеждност на редуктора.
Използваното масло е особено ефективно, дори при
ниски температури
• Намалено механично износване на частите
• Изцяло метална система за деблокиране
• Предлага се и вариант с магнитни крайни
изключватели (BULL8OM.S)

Включена плоча с повдигната основа. Височина 34 mm.
Фиксиране на пода на междинна ос 353x117 mm, n.4 Ø 11 mm,
междинна ос за фиксиране на мотор 300x75 mm n.4 M8.

167

117

353

34

НАЛИЧНИ
КОМПЛЕКТИ

KBULL8OM

68

МОТОР

ФОТОКЛЕТКИ

МИГАЩА ЛАМПА

СЕЛЕКТОР

ПРЕДАВАТЕЛ

1x BULL8 OM

1x PUPILLA.R

1x LAMPI.LED

1x TOKEY

1x TO.GO2VA

BULL8 OM*

BULL8 OM.S*

Мрежово захранване

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac (50-60Hz)

Захранване на мотора

230 Vac

230 Vac

Максимално консумиран ток

2,6 A

2,6 A

Момент на мотора

940 N

940 N

Време за отваряне

10,5 m/min

10,5 m/min

Употреба

40%

40%

Ниво на защита

IP44

IP44

Магнитни крайни изключватели

НЕ

ДА

Работна температура

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

Смазване

МАСЛО

МАСЛО

Максимално тегло на вратата

800 kg

800 kg

Зъбно колело на рейка

M4 Z18

M4 Z18

Тегло

14,6 kg

14,7 kg

Броя на палет

40

40

Тегло на комплекта

15,4 kg

---

Брой комплекти на палет

40

---

* Налична версия 115 Vac
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АВТОМАТИКА ЗА ПЛЪЗГАЩИ ПОРТАЛИ

BULL10M | BULL10M.S

BULL10M

АВТОМАТИКА ЗА ПЛЪЗГАЩИ ПОРТАЛИ

КОНТРОЛНИ БЛОКОВЕ:

БИЗНЕС УПОТРЕБА

BULL10M

CP.BULL-RI

151

BULL10M.S

CP.BULL-RI

151

управление с вградени приемник и енкодер
индивидуален ключ за деблокиране
крило до 1000 kg

230 Vac
• Мотор-редуктор на 230 Vac с вграден блок
за управление и енкодер
• Енкодерното устройство осигурява предпазване
от удари и прецизност при движението на вратата
• Самоохлаждане за увеличаване интензивността на употреба
• Предлага се вариант за оборудване с магнитни крайни
изключватели (BULL10M.S)

Включена плоча за основа с анкерни болтове.
Захващане на мотор със скоби за пода
269 mm x 106 mm n.4 Ø 12 mm.

180

106

269
4

RI.M4F

RI.M4Z

RI.M4ZF

RI.M6Z

RI.P6

BULL.PI

Поцинкована зъбна
рейка М4
30х12х1000 mm.
Доставя се с
метрични винтове М6
и дистанционни
втулки с резба.
Опаковка с 4 бр.

Поцинкована зъбна
рейка М4
22х22х2000 mm.
Опаковка с 2 бр.

Поцинкована зъбна
рейка М4 22х22х2010 mm
с отвори за закрепване
откъм зъбците.
Доставя се с метрични
винтове М6.
Опаковка с 1 бр.

Поцинкована зъбна
рейка 30х30х2000 mm
за заваряване.

M6 колело, изисква
рейка RI.M6Z.

Плоча с повдигната
основа. Височина 32 mm.
Фиксиране към пода със
скоби на междинна ос
280x170 mm, n.4
Ø 11 mm, междинна ос
за фиксиране на мотор
269x106 mm n.4 M10.

SB.BULL20.F

ID.TA

IRI.TX4VA

IRI.TX4AK

IRI.LAMP

IRI.KPAD

Аксесоар за деблокиране
с корда (L = 4,5 m).

Предупредителна
табелка.

Предавател 4 канала
с кодиране Advanced
Rolling Code и Rolling
Code.

Предавател 4 канала
с кодиране Advanced
Rolling Code и Фиксиран
Код.

Мигаща бяла сигнална
лампа пълен диапазон,
20÷255 Vac/dc с вградена
антена.

Дигитална клавиатура
срещу вандалски прояви,
с батерия, с безжично
управление, сирена за
сигнализация и бутони
със задно осветяване.
Тройно кодиране: Rolling
Code, Код подлежащ
на програмиране и
Advanced Rolling Code.
254 кода, подлежащи на
запазване.

IRI.CELL

PUPILLA

DA.2S

Метално покритие
срещу вандалски
прояви, за защита на
фотоклетките от външни
промени или случайни
счупвания. Съвместимо
с фотоклетки PUPILLA/
PUPILLA.R, IRI.CELL
позволява да се
поддържа перфектна
насоченост на 180°

Двойка фотоклетки,
насочващи се на 180°.
Възможност за
синхронизация до
4 въртящи момента,
захранване на 24 Vdc.
Възможност за настройка
посредством един LED,
който сигнализира
оптимално подравняване.
Компактни размери:
36x110x35 mm

Електронна платка,
която позволява
синхронизираното
движение с 2
автоматизации
(срещуположни
плъзгащи врати).

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

BULL10M*

BULL10M.S*

Мрежово захранване

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac (50-60Hz)

Захранване на мотора

230 Vac

230 Vac

Максимално консумиран ток

1,6 A

1,6 A

Момент на мотора

1000 N

1000 N

Време за отваряне

10,5 m/min

10,5 m/min

Употреба

40%

40%

Ниво на защита

IP44

IP44

Магнитни крайни изключватели

НЕ

ДА

Работна температура

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

Максимално тегло на вратата

1000 kg

1000 kg

Зъбно колело на рейка

M4 Z18

M4 Z18

Тегло

19 kg

19,1 kg

Броя на палет

20

20

* Налична версия 115 Vac

www.beninca.com
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BULL10M | BULL10M.S
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АВТОМАТИКА ЗА ПЛЪЗГАЩИ ПОРТАЛИ

АВТОМАТИКА ЗА ПЛЪЗГАЩИ ПОРТАЛИ

BULL1224
TURBO

КОНТРОЛНИ БЛОКОВЕ:
BULL1224 TURBO

CP.B24 TURBO

163

BULL1224 TURBO.S

CP.B24 TURBO

163

БИЗНЕС УПОТРЕБА
управление с вградени приемник и виртуален енкодер
редуктор в маслена баня
индивидуален ключ за деблокиране
вградено зарядно устройство

RI.M4F

RI.M4Z

RI.M4ZF

RI.M6Z

RI.P6

BULL.PI

Поцинкована зъбна
рейка М4
30х12х1000 mm.
Доставя се с
метрични винтове М6
и дистанционни
втулки с резба.
Опаковка с 4 бр.

Поцинкована зъбна
рейка М4
22х22х2000 mm.
Опаковка с 2 бр.

Поцинкована зъбна
рейка М4 22х22х2010 mm
с отвори за закрепване
откъм зъбците.
Доставя се с метрични
винтове М6.
Опаковка с 1 бр.

Поцинкована зъбна
рейка 30х30х2000 mm
за заваряване.

M6 колело, изисква
рейка RI.M6Z.

Плоча с повдигната
основа. Височина 32 mm.
Фиксиране към пода със
скоби на междинна ос
280x170 mm, n.4
Ø 11 mm, междинна ос
за фиксиране на мотор
269x106 mm n.4 M10.

SB.BULL20.F

X.BE

RF.SUN

RF

SC.RF

IRI.TX4VA

Аксесоар за деблокиране
с корда (L = 4,5 m).

Електронна платка
на интерфейс
между системата за
комуникация KNX
и автоматизациите
Benincа.

Устройство работещо с
батерия, зареждана от
соларен панел, закрепен
на подвижния ръб.

Устройство с
незареждаема батерия
с гарантиран срок на
работа 2 години.

Устройство захранвано
на 12/24 Vdc с функция
за самопроверка и 2
изхода за свързване
към електронните
управляващи устройства.

Предавател 4 канала с
кодиране Advanced Rolling
Code и Rolling Code.

крило до 1200 kg

24 Vdc | интензивна употреба
• Бърз мотор-редуктор 24 Vdc за интензивна употреба с
редукция в маслена баня. Вградено управление, оборудвано
с превключващо зарядно устройство 115/230 Vac, което
позволява намалена консумация и един дълъг живот на
задвижващото устройство
• Блокът за управление, разположен в горната част на мотора,
позволява да се улеснят операциите за окабеляване и
позволява да се изчисли позицията на мотора, като се започне
от измерването на моментната скорост на движение (виртуален
енкодер)
• Наличието на виртуален енкодер, позволява да се управляват
по оптимален начин забавянията, да се определи трасето
(STC System) и да се управлява подаването на въртящия
момент по отношение на позицията на портала, гарантирайки
максимална безопасност
• Автоматично програмиране от дистанционно управление,
подлежащо на активиране при първото инсталиране.
Практични гнезда за съпровождане на кабели
• Максимална производителност и скорост (24 m/min с 1200 kg)
• Система срещу притискане с амперметрично отчитане
• Обезопасителен датчик, който прекъсва захранването на
мотора по време на операциите за деблокиране
• Предразположено за свързване на аксесоар X.BE за вграждане
на инсталации за домашна автоматизация KNX
• Удобно гнездо за 2 батерии, мод. DA.BT6 от 7 Ah
• Индивидуален ключ за деблокиране
• Възможност за функциониране и в режим срещуположни
плъзгащи врати, посредством допълнителна приставка (SIS)
• Налична версия с магнитни крайни изключватели (BULL1224
TURBO.S)

106

269
4

72

IRI.LAMP

IRI.KPAD

IRI.CELL

PUPILLA

BULL1224T.CB

SIS

Дигитална клавиатура
срещу вандалски прояви,
с батерия, с безжично
управление, сирена за
сигнализация и бутони
със задно осветяване.
Тройно кодиране: Rolling
Code, Код подлежащ
на програмиране и
Advanced Rolling Code.
254 кода, подлежащи на
запазване.

Метално покритие
срещу вандалски
прояви, за защита на
фотоклетките от външни
промени или случайни
счупвания. Съвместимо
с фотоклетки PUPILLA/
PUPILLA.R, IRI.CELL
позволява да се
поддържа перфектна
насоченост на 180°

Двойка фотоклетки,
насочващи се на 180°.
Възможност за
синхронизация до
4 въртящи момента,
захранване на 24 Vdc.
Възможност за настройка
посредством един LED,
който сигнализира
оптимално подравняване.
Компактни размери:
36x110x35 mm

Комплект, състоящ се
от 5 кабела и 5 скоби за
инсталиране на батерии
и функциониране
дори при липса на
електрическа енергия.

Електронна платка
с бърза връзка,
която позволява
синхронизираното
движението на
2 автоматизации
(срещуположни
плъзгащи врати).
Необходима е една
платка за всеки мотор.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

BULL1224 TURBO

BULL1224 TURBO.S

Мрежово захранване

115 Vac / 230 Vac (50-60Hz)

115 Vac / 230 Vac (50-60Hz)

Захранване на мотора

24 Vdc

24 Vdc

Максимално консумиран ток

3A

3A

Консумация в покой

8 mA

8 mA

Момент на мотора

390 N

390 N

Време за отваряне

12,5÷24 m/min

12,5÷24 m/min

Употреба

80%*

80%*

Ниво на защита

IP44

IP44

Магнитни крайни изключватели

НЕ

ДА

Работна температура

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

Максимално тегло на вратата

1200 kg

1200 kg

Зъбно колело на рейка

M4 Z18

M4 Z18

Тегло

17,3 kg

17,4 kg

Броя на палет

20

20
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Предавател 4 канала с
кодиране Advanced Rolling
Code и Фиксиран Код.

Мигаща бяла сигнална
лампа пълен диапазон,
20÷255 Vac/dc с вградена
антена.

Включена плоча за основа с анкерни болтове.
Захващане на мотор със скоби за пода
269 mm x 106 mm n.4 Ø 12 mm.
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IRI.TX4AK
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АВТОМАТИКА ЗА ПЛЪЗГАЩИ ПОРТАЛИ

BULL15M | BULL15M.S

BULL15M

АВТОМАТИКА ЗА ПЛЪЗГАЩИ ПОРТАЛИ

КОНТРОЛНИ БЛОКОВЕ:

БИЗНЕС УПОТРЕБА

BULL15M

CP.BULL-RI

151

BULL15M.S

CP.BULL-RI

151

управление с вградени приемник и енкодер
индивидуален ключ за деблокиране
крило до 1500 kg

230 Vac
• Мотор-редуктор на 230 Vac с вграден блок
за управление и енкодер
• Енкодерното устройство осигурява предпазване
от удари и прецизност при движението на вратата
• Самоохлаждане за увеличаване интензивността на употреба
• Предлага се вариант за оборудване с магнитни крайни
изключватели (BULL15M.S)

Включена плоча за основа с анкерни болтове.
Захващане на мотор със скоби за пода
269 mm x 106 mm n.4 Ø 12 mm.

180

106

269
4

RI.M4F

RI.M4Z

RI.M4ZF

RI.M6Z

RI.P6

BULL.PI

Поцинкована зъбна
рейка М4
30х12х1000 mm.
Доставя се с
метрични винтове М6
и дистанционни
втулки с резба.
Опаковка с 4 бр.

Поцинкована зъбна
рейка М4
22х22х2000 mm.
Опаковка с 2 бр.

Поцинкована зъбна
рейка М4 22х22х2010 mm
с отвори за закрепване
откъм зъбците.
Доставя се с метрични
винтове М6.
Опаковка с 1 бр.

Поцинкована зъбна
рейка 30х30х2000 mm
за заваряване.

M6 колело, изисква
рейка RI.M6Z.

Плоча с повдигната
основа. Височина 32 mm.
Фиксиране към пода със
скоби на междинна ос
280x170 mm, n.4
Ø 11 mm, междинна ос
за фиксиране на мотор
269x106 mm n.4 M10.

SB.BULL20.F

ID.TA

IRI.TX4VA

IRI.TX4AK

IRI.LAMP

IRI.KPAD

Аксесоар за деблокиране
с корда (L = 4,5 m).

Предупредителна
табелка.

Предавател 4 канала
с кодиране Advanced
Rolling Code и Rolling
Code.

Предавател 4 канала
с кодиране Advanced
Rolling Code и Фиксиран
Код.

Мигаща бяла сигнална
лампа пълен диапазон,
20÷255 Vac/dc с вградена
антена.

Дигитална клавиатура
срещу вандалски прояви,
с батерия, с безжично
управление, сирена за
сигнализация и бутони
със задно осветяване.
Тройно кодиране: Rolling
Code, Код подлежащ
на програмиране и
Advanced Rolling Code.
254 кода, подлежащи на
запазване.

IRI.CELL

PUPILLA

DA.2S

Метално покритие
срещу вандалски
прояви, за защита на
фотоклетките от външни
промени или случайни
счупвания. Съвместимо
с фотоклетки PUPILLA/
PUPILLA.R, IRI.CELL
позволява да се
поддържа перфектна
насоченост на 180°

Двойка фотоклетки,
насочващи се на 180°.
Възможност за
синхронизация до
4 въртящи момента,
захранване на 24 Vdc.
Възможност за настройка
посредством един LED,
който сигнализира
оптимално подравняване.
Компактни размери:
36x110x35 mm

Електронна платка,
която позволява
синхронизираното
движение с
2 автоматизации
(срещуположни
плъзгащи врати).

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

BULL15M*

BULL15M.S*

Мрежово захранване

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac (50-60Hz)

Захранване на мотора

230 Vac

230 Vac

Максимално консумиран ток

2,5 A

2,5 A

Момент на мотора

1250 N

1250 N

Време за отваряне

10,5 m/min

10,5 m/min

Употреба

60%

60%

Ниво на защита

IP44

IP44

Магнитни крайни изключватели

НЕ

ДА

Работна температура

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

Максимално тегло на вратата

1500 kg

1500 kg

Зъбно колело на рейка

M4 Z18

M4 Z18

Тегло

19,6 kg

20,1 kg

Броя на палет

20

20
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BULL15M | BULL15M.S

75

АВТОМАТИКА ЗА ПЛЪЗГАЩИ ПОРТАЛИ

KBULL15M.S-HM

KBULL15M.S-HM

KBULL15M.S-HM

АВТОМАТИКА ЗА ПЛЪЗГАЩИ ПОРТАЛИ

КОНТРОЛНИ БЛОКОВЕ:
BULL15M.S-HM

CP.BULL-RI

151

БИЗНЕС УПОТРЕБА
управление с вградени приемник и енкодер
индивидуален ключ за деблокиране

ID.TA

IRI.TX4VA

IRI.TX4AK

IRI.LAMP

IRI.KPAD

IRI.CELL

Предупредителна
табелка.

Предавател 4 канала
с кодиране Advanced
Rolling Code и Rolling
Code.

Предавател 4 канала
с кодиране Advanced
Rolling Code и Фиксиран
Код.

Мигаща бяла сигнална
лампа пълен диапазон,
20÷255 Vac/dc с вградена
антена.

Дигитална клавиатура
срещу вандалски прояви,
с батерия, с безжично
управление, сирена за
сигнализация и бутони
със задно осветяване.
Тройно кодиране: Rolling
Code, Код подлежащ на
програмиране и Advanced
Rolling Code. 254 кода,
подлежащи на запазване.

Метално покритие
срещу вандалски
прояви, за защита на
фотоклетките от външни
промени или случайни
счупвания. Съвместимо
с фотоклетки PUPILLA/
PUPILLA.R, IRI.CELL
позволява да се
поддържа перфектна
насоченост на 180°

PUPILLA

DA.2S

Двойка фотоклетки,
насочващи се на 180°.
Възможност за
синхронизация до
4 въртящи момента,
захранване на 24 Vdc.
Възможност за настройка
посредством един LED,
който сигнализира
оптимално подравняване.
Компактни размери:
36x110x35 mm

Електронна платка,
която позволява
синхронизираното
движение с
2 автоматизации
(срещуположни
плъзгащи врати).

крило до 1500 kg

230 Vac
•
•
•
•

Мотор-редуктор на 230 VAC с вграден блок за управление и енкодер
Енкодерът осигурява максимална безопасност срещу притискане и прецизност във фазите на движение на вратата
Метален лост за деблокиране
Предлага се в комплекта KBULL15M.S-HM за автоматизиране на конзолни плъзгащи се врати,
оборудвани с 9 m дълга релса
• Системата има вътрешна рейка и гарантира максимална безопасност срещу изтегляне и/или
смачкване на трансмисионния механизъм
• Системата се закрепва на една от двете колички, намиращи се вътре в релсата. Това гарантира спазването
на правилата за безопасност, тъй като е в рамките на параметрите на кривата на въздействието.

301.8LM1
301.8LM0

195.2F
328.3/6

309.L

303.8LM1
КОМПЛЕКТЪТ ВЛЮЧВА СЛЕДНИТЕ АКСЕСОАРИ:

BULL15M.S

76

PUPILLA

LAMPI.LED

TOKEY

TO.GO2VA

301.8LM0

301.8LM1

303.8LM1

328.3/6

195.2F

307.L

309.L

310.L

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

BULL15M.S-HM

Мрежово захранване

230 Vac (50-60Hz)

Захранване на мотора

230 Vac

Максимално консумиран ток

2,5 A

Момент на мотора

1250 N

Време за отваряне

10,5 m/min

Употреба

60%

Ниво на защита

IP44

Магнитни крайни изключватели

ДА

Работна температура

-20°C /+50°C

Максимално тегло на вратата

1500 kg

Зъбно колело на рейка

M4 Z18

Тегло

18,9 kg

Броя на палет

20

www.beninca.com

BULL15M.S

307.L
310.L

ГЛЕДАЙТЕ ВИДЕОТО
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АВТОМАТИКА ЗА ПЛЪЗГАЩИ ПОРТАЛИ

BULL1524 | BULL1524.S

BULL1524

BULL1524 | BULL1524.S

АВТОМАТИКА ЗА ПЛЪЗГАЩИ ПОРТАЛИ

КОНТРОЛНИ БЛОКОВЕ:
BULL1524

CP.B1524

164

БИЗНЕС УПОТРЕБА
управление с вградени приемник и виртуален енкодер
индивидуален ключ за деблокиране
вградено зарядно устройство
крило до 1500 kg

RI.M4F

RI.M4Z

RI.M4ZF

RI.M6Z

RI.P6

BULL.PI

Поцинкована зъбна
рейка М4
30х12х1000 mm.
Доставя се с
метрични винтове М6
и дистанционни
втулки с резба.
Опаковка с 4 бр.

Поцинкована зъбна
рейка М4
22х22х2000 mm.
Опаковка с 2 бр.

Поцинкована зъбна
рейка М4 22х22х2010 mm
с отвори за закрепване
откъм зъбците.
Доставя се с метрични
винтове М6.
Опаковка с 1 бр.

Поцинкована зъбна
рейка 30х30х2000 mm
за заваряване.

M6 колело, изисква
рейка RI.M6Z.

Плоча с повдигната
основа. Височина 32 mm.
Фиксиране към пода със
скоби на междинна ос
280x170 mm, n.4
Ø 11 mm, междинна ос
за фиксиране на мотор
269x106 mm n.4 M10.

24 Vdc | интензивна употреба
• Мотор-редуктор на 24 Vdc с вграден блок за управление,
оборудван с превключващо зарядно устройство (85÷265 Vac),
което позволява намалена консумация и дълъг живот
на задвижващия механизъм
• Висока интензивност на употреба, идеален за приложения
в жилищни сгради
• Система срещу притискане с амперметрично отчитане
• Централата за управление, позволява да се изчисли позицията
на мотора, като се започне от измерването на моментната
скорост на движение (виртуален енкодер)
• Наличието на виртуален енкодер, позволява да се управляват
по оптимален начин забавянията, да се определи трасето
(STC System) и да се управлява подаването на въртящия
момент по отношение на позицията на портала,
гарантирайки максимална безопасност
• Лесен и бърз за инсталиране, благодарение на функцията
за автоматично програмиране от дистанционно управление,
подлежаща на активиране при първото програмиране
• Възможност за функциониране също и в режим на
срещуположни плъзгащи врати, посредством аксесоара (SIS)
и при липса на електрически ток, посредством вградена
приставка за зареждане на батерии
• Индивидуален ключ за деблокиране
• Наличен във версия с магнитни крайни изключватели
(BULL1524.S)

Включена плоча за основа с анкерни болтове.
Захващане на мотор със скоби за пода
269 mm x 106 mm n.4 Ø 12 mm.

180

106

269
4
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ID.TA

IRI.TX4VA

IRI.TX4AK

IRI.LAMP

IRI.KPAD

Предупредителна
табелка.

Предавател 4 канала
с кодиране Advanced
Rolling Code и Rolling
Code.

Предавател 4 канала
с кодиране Advanced
Rolling Code и Фиксиран
Код.

Мигаща бяла сигнална
лампа пълен диапазон,
20÷255 Vac/dc с вградена
антена.

Дигитална клавиатура
срещу вандалски прояви,
с батерия, с безжично
управление, сирена за
сигнализация и бутони
със задно осветяване.
Тройно кодиране: Rolling
Code, Код подлежащ
на програмиране и
Advanced Rolling Code.
254 кода, подлежащи на
запазване.

IRI.CELL

PUPILLA

BULL1524.CB

SIS

Метално покритие
срещу вандалски
прояви, за защита на
фотоклетките от външни
промени или случайни
счупвания. Съвместимо
с фотоклетки PUPILLA/
PUPILLA.R, IRI.CELL
позволява да се
поддържа перфектна
насоченост на 180°

Двойка фотоклетки,
насочващи се на 180°.
Възможност за
синхронизация до
4 въртящи момента,
захранване на 24 Vdc.
Възможност за настройка
посредством един LED,
който сигнализира
оптимално подравняване.
Компактни размери:
36x110x35 mm

Аксесоар за зареждане на
1.2 Ah батерии и основа.

Електронна платка
с бърза връзка,
която позволява
синхронизираното
движение на
2 автоматизации.
(срещуположни
плъзгащи врати).
Необходима е една
платка за всеки мотор.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

BULL1524

BULL1524.S

Мрежово захранване

85 ÷ 265 Vac (50-60Hz)

85 ÷ 265 Vac (50-60Hz)

Захранване на мотора

24 Vdc

24 Vdc

Максимално консумиран ток

1,7 A

1,7 A

Момент на мотора

944 N

944 N

Време за отваряне

11,7 m/min

11,7 m/min

Употреба

интензивна употреба

интензивна употреба

Ниво на защита

IP44

IP44

Магнитни крайни изключватели

НЕ

ДА

Работна температура

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

Максимално тегло на вратата

1500 kg

1500 kg

Зъбно колело на рейка

M4 Z18

M4 Z18

Тегло

15,9 kg

16 kg

Броя на палет

20

20
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SB.BULL20.F
Аксесоар за деблокиране
с корда (L = 4,5 m).
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АВТОМАТИКА ЗА ПЛЪЗГАЩИ ПОРТАЛИ

BULL17 OMI

BULL17 OMI

BULL17 OMI

АВТОМАТИКА ЗА ПЛЪЗГАЩИ ПОРТАЛИ

КОНТРОЛНИ БЛОКОВЕ:
BULL17 OMI

CP.BULL OMI

153

БИЗНЕС УПОТРЕБА
управление с вграден инвертор и виртуален енкодер
редуктор в маслена баня
индивидуален ключ за деблокиране
крило до 1700 kg

230 Vac
• Мотор-редуктор 230 Vac монофазен за интензивна употреба
и редукция в маслена баня
• Блокът за управление, разположен в горната част на мотора
и оборудван с вграден енкодер, позволява да се изчисли
позицията на мотора, като се започне от измерването на
моментната да скорост на движение (виртуален енкодер)
• Смазване с масло, което гарантира максималната
продължителност на живот на редуктора. Типът използвано
масло, освен че е особено ефикасно и гарантира отлично
функциониране, дори и при ниски температури
• Намалено механично износване на компонентите
• Наличието на виртуален енкодер, позволява да се
управляват по оптимален начин забавянията, да се определи
трасето (STC System) и да се управлява подаването на
въртящия момент по отношение на позицията на портала,
гарантирайки максимална безопасност
• Регулираща се скорост от 10 до 24 m/min според теглото
на портала
• Обезопасителен датчик, който прекъсва захранването
на мотора по време на операциите за деблокиране
• Приемник ONE2.WI включен в комплекта
• Индивидуален ключ за деблокиране

RI.M4Z

RI.M4ZF

RI.M6Z

RI.P6

BULL.PI

Поцинкована зъбна
рейка М4
30х12х1000 mm.
Доставя се с
метрични винтове М6
и дистанционни
втулки с резба.
Опаковка с 4 бр.

Поцинкована зъбна
рейка М4
22х22х2000 mm.
Опаковка с 2 бр.

Поцинкована зъбна
рейка М4 22х22х2010 mm
с отвори за закрепване
откъм зъбците.
Доставя се с метрични
винтове М6.
Опаковка с 1 бр.

Поцинкована зъбна
рейка 30х30х2000 mm
за заваряване.

M6 колело, изисква
рейка RI.M6Z.

Плоча с повдигната
основа. Височина 32 mm.
Фиксиране към пода със
скоби на междинна ос
280x170 mm, n.4
Ø 11 mm, междинна ос
за фиксиране на мотор
269x106 mm n.4 M10.

SB.BULL20.F

RF.SUN

RF

SC.RF

ID.TA

IRI.TX4VA

Аксесоар за деблокиране
с корда (L = 4,5 m).

Устройство работещо с
батерия, зареждана от
соларен панел, закрепен
на подвижния ръб.

Устройство с
незареждаема батерия
с гарантиран срок на
работа 2 години.

Устройство захранвано
на 12/24 Vdc с функция
за самопроверка и 2
изхода за свързване
към електронните
управляващи устройства.

Предупредителна
табелка.

Предавател 4 канала
с кодиране Advanced
Rolling Code и Rolling
Code.

IRI.TX4AK

IRI.LAMP

IRI.KPAD

IRI.CELL

PUPILLA

DA.2S

Предавател 4 канала
с кодиране Advanced
Rolling Code и Фиксиран
Код.

Мигаща бяла сигнална
лампа пълен диапазон,
20÷255 Vac/dc с вградена
антена.

Дигитална клавиатура
срещу вандалски прояви,
с батерия, с безжично
управление, сирена за
сигнализация и бутони
със задно осветяване.
Тройно кодиране: Rolling
Code, Код подлежащ
на програмиране и
Advanced Rolling Code.
254 кода, подлежащи на
запазване.

Метално покритие
срещу вандалски
прояви, за защита на
фотоклетките от външни
промени или случайни
счупвания. Съвместимо
с фотоклетки PUPILLA/
PUPILLA.R, IRI.CELL
позволява да се
поддържа перфектна
насоченост на 180°

Двойка фотоклетки,
насочващи се на 180°.
Възможност за
синхронизация до
4 въртящи момента,
захранване на 24 Vdc.
Възможност за настройка
посредством един LED,
който сигнализира
оптимално подравняване.
Компактни размери:
36x110x35 mm

Електронна платка,
която позволява
синхронизираното
движение с
2 автоматизации
(срещуположни
плъзгащи врати).

Включена плоча за основа с анкерни болтове.
Захващане на мотор със скоби за пода
269 mm x 106 mm n.4 Ø 12 mm.

180

106

269
4

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

BULL17 OMI*

Мрежово захранване

230 Vac (50-60Hz)

Захранване на мотора

230 Vac

Максимално консумиран ток

7A

Момент на мотора

1880 N

Време за отваряне

24 m/min

Употреба

60%**

Ниво на защита

IP44

Магнитни крайни изключватели

НЕ

Работна температура

-20°C /+50°C

Смазване

МАСЛО

Максимално тегло на вратата

1700 kg

Зъбно колело на рейка

M4 Z18

Тегло

21,6 kg

Броя на палет

20

* Налична версия 115 Vac
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RI.M4F

81

АВТОМАТИКА ЗА ПЛЪЗГАЩИ ПОРТАЛИ

BULL20M | BULL20M.S | BULL20T | BULL20T.S

BULL20M
BULL20T

BULL20M | BULL20M.S | BULL20T | BULL20T.S

АВТОМАТИКА ЗА ПЛЪЗГАЩИ ПОРТАЛИ

КОНТРОЛНИ БЛОКОВЕ:
BULL20M

CP.BULL-RI

151

BULL20M.S

CP.BULL-RI

151

BULL20T

THINKY
START

141
142

BULL20T.S

THINKY
START

141
142

ПРОМИШЛЕНА УПОТРЕБА
BULL20M: управление с вградени приемник и енкодер
BULL20T: няма блок за управление
индивидуален ключ за деблокиране

RI.M4F

RI.M4Z

RI.M4ZF

RI.M6Z

RI.P6

BULL.PI

Поцинкована зъбна
рейка М4
30х12х1000 mm.
Доставя се с
метрични винтове М6
и дистанционни
втулки с резба.
Опаковка с 4 бр.

Поцинкована зъбна
рейка М4
22х22х2000 mm.
Опаковка с 2 бр.

Поцинкована зъбна
рейка М4 22х22х2010 mm
с отвори за закрепване
откъм зъбците.
Доставя се с метрични
винтове М6.
Опаковка с 1 бр.

Поцинкована зъбна
рейка 30х30х2000 mm
за заваряване.

M6 колело, изисква
рейка RI.M6Z.

Плоча с повдигната
основа. Височина 32 mm.
Фиксиране към пода със
скоби на междинна ос
280x170 mm, n.4
Ø 11 mm, междинна ос
за фиксиране на мотор
269x106 mm n.4 M10.

крило до 2000 kg

Нереверсивен електромеханичен мотор-редуктор наличен
във версия 230 Vac монофазна или 400 Vac трифазна.
С индивидуален ключ за деблокиране.

SB.BULL20.F

RF.SUN

RF

SC.RF

ID.TA

IRI.TX4VA

Аксесоар за деблокиране
с корда (L = 4,5 m).

Устройство работещо с
батерия, зареждана от
соларен панел, закрепен
на подвижния ръб.

Устройство с
незареждаема батерия
с гарантиран срок на
работа 2 години.

Устройство захранвано
на 12/24 Vdc с функция
за самопроверка и
2 изхода за свързване
към електронните
управляващи устройства.

Предупредителна
табелка.

Предавател 4 канала
с кодиране Advanced
Rolling Code и Rolling
Code.

IRI.TX4AK

IRI.LAMP

IRI.KPAD

IRI.CELL

PUPILLA

DA.2S

Предавател 4 канала
с кодиране Advanced
Rolling Code и Фиксиран
Код.

Мигаща бяла сигнална
лампа пълен диапазон,
20÷255 Vac/dc с вградена
антена.

Дигитална клавиатура
срещу вандалски прояви,
с батерия, с безжично
управление, сирена за
сигнализация и бутони
със задно осветяване.
Тройно кодиране: Rolling
Code, Код подлежащ
на програмиране и
Advanced Rolling Code.
254 кода, подлежащи на
запазване.

Метално покритие
срещу вандалски
прояви, за защита на
фотоклетките от външни
промени или случайни
счупвания. Съвместимо
с фотоклетки PUPILLA/
PUPILLA.R, IRI.CELL
позволява да се
поддържа перфектна
насоченост на 180°

Двойка фотоклетки,
насочващи се на 180°.
Възможност за
синхронизация до
4 въртящи момента,
захранване на 24 Vdc.
Възможност за настройка
посредством един LED,
който сигнализира
оптимално подравняване.
Компактни размери:
36x110x35 mm

Електронна платка,
която позволява
синхронизираното
движение с
2 автоматизации
(срещуположни
плъзгащи врати).

230 Vac
• 230 Vac монофазен мотор-редуктор с вграден блок
за управление и енкодер
• Енкодерното устройство осигурява предпазване от
удари и прецизност при движението на вратата
• Блокът за управление е оборудван за електронно спиране
• Предлага се оборудване за вариант с магнитни крайни
изключватели (BULL20M.S)

400 Vac
• 400 Vac трифазен мотор-редуктор с външен блок
за управление и електронно спиране
• С автоматична вентилация за един по-добър
интензитет на употреба
• Предлага се оборудване за вариант магнитни
крайни изключватели (BULL20T.S)

Включена плоча за основа с анкерни болтове.
Захващане на мотор със скоби за пода
269 mm x 106 mm n.4 Ø 12 mm.

180

106

269
4
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BULL20M*

BULL20M.S*

Мрежово захранване

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac (50-60Hz)

400 Vac (50-60Hz)

400 Vac (50-60Hz)

Захранване на мотора

230 Vac

230 Vac

400 Vac

400 Vac

Максимално консумиран ток

2,9 A

2,9 A

1,7 A

1,7 A

Момент на мотора

1667 N

1667 N

2000 N

2000 N

Време за отваряне

10,5 m/min

10,5 m/min

10,5 m/min

10,5 m/min

Употреба

40%

40%

интензивна употреба

интензивна употреба

Ниво на защита

IP44

IP44

IP44

IP44

Вграден блок за управление

ДА

ДА

НЕ

НЕ

Магнитни крайни изключватели

НЕ

ДА

НЕ

ДА

Работна температура

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

Максимално тегло на вратата

2000 kg

2000 kg

2000 kg

2000 kg

Зъбно колело на рейка

M4 Z18

M4 Z18

M4 Z18

M4 Z18

Тегло

21,1 kg

21,3 kg

21,3 kg

21,4 kg

Броя на палет

20

20

20

20

* Налична версия 115 Vac

BULL20T

BULL20T.S

www.beninca.com
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АВТОМАТИКА ЗА ПЛЪЗГАЩИ ПОРТАЛИ

BULL20 HE

BULL20 HE

BULL20 HE

АВТОМАТИКА ЗА ПЛЪЗГАЩИ ПОРТАЛИ

КОНТРОЛНИ БЛОКОВЕ:
BULL20 HE

CP.BULL20-HE

152

БИЗНЕС УПОТРЕБА | ПРОМИШЛЕНА
управление с вградени приемник и енкодер
редуктор в маслена баня
индивидуален ключ за деблокиране
самовентилиращ се за много интензивна употреба
крило до 2000 kg

RI.M4F

RI.M4Z

RI.M4ZF

RI.M6Z

RI.P6

BULL.PI

Поцинкована зъбна
рейка М4
30х12х1000 mm.
Доставя се с
метрични винтове М6
и дистанционни
втулки с резба.
Опаковка с 4 бр.

Поцинкована зъбна
рейка М4
22х22х2000 mm.
Опаковка с 2 бр.

Поцинкована зъбна
рейка М4 22х22х2010 mm
с отвори за закрепване
откъм зъбците.
Доставя се с метрични
винтове М6.
Опаковка с 1 бр.

Поцинкована зъбна
рейка 30х30х2000 mm
за заваряване.

M6 колело, изисква
рейка RI.M6Z.

Плоча с повдигната
основа. Височина 32 mm.
Фиксиране към пода със
скоби на междинна ос
280x170 mm, n.4
Ø 11 mm, междинна ос
за фиксиране на мотор
269x106 mm n.4 M10.

SB.BULL20.F

RF.SUN

RF

SC.RF

ID.TA

IRI.TX4VA

Аксесоар за деблокиране
с корда (L = 4,5 m).

Устройство работещо с
батерия, зареждана от
соларен панел, закрепен
на подвижния ръб.

Устройство с
незареждаема батерия
с гарантиран срок на
работа 2 години.

Устройство захранвано
на 12/24 Vdc с функция
за самопроверка и
2 изхода за свързване
към електронните
управляващи устройства.

Предупредителна
табелка.

Предавател 4 канала
с кодиране Advanced
Rolling Code и Rolling
Code.

IRI.TX4AK

IRI.LAMP

IRI.KPAD

IRI.CELL

PUPILLA

DA.2S

Предавател 4 канала
с кодиране Advanced
Rolling Code и Фиксиран
Код.

Мигаща бяла сигнална
лампа пълен диапазон,
20÷255 Vac/dc с вградена
антена.

Дигитална клавиатура
срещу вандалски прояви,
с батерия, с безжично
управление, сирена за
сигнализация и бутони
със задно осветяване.
Тройно кодиране: Rolling
Code, Код подлежащ
на програмиране и
Advanced Rolling Code.
254 кода, подлежащи на
запазване.

Метално покритие
срещу вандалски
прояви, за защита на
фотоклетките от външни
промени или случайни
счупвания. Съвместимо
с фотоклетки PUPILLA/
PUPILLA.R, IRI.CELL
позволява да се
поддържа перфектна
насоченост на 180°

Двойка фотоклетки,
насочващи се на 180°.
Възможност за
синхронизация до
4 въртящи момента,
захранване на 24 Vdc.
Възможност за настройка
посредством един LED,
който сигнализира
оптимално подравняване.
Компактни размери:
36x110x35 mm

Електронна платка,
която позволява
синхронизираното
движение с
2 автоматизации
(срещуположни
плъзгащи врати).

230 Vac
• Мотор-редуктор 230 Vac самовентилиращ се
за интензивна употреба с редукция в маслена баня
• Благодарение на характеристиките на новия електрически
мотор, препоръчва се специално за много интензивни
употреби
• Устройството гарантира максимална безопасност
и точност във фазите на движение на портала
• Индивидуален ключ за деблокиране

Включена плоча за основа с анкерни болтове.
Захващане на мотор със скоби за пода
269 mm x 106 mm n.4 Ø 12 mm.

180

106

269
4
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BULL20 HE*

Мрежово захранване

230 Vac (50Hz)

Захранване на мотора

230 Vac

Максимално консумиран ток

3A

Момент на мотора

1100 N

Време за отваряне

10,5 m/min

Употреба

80%**

Ниво на защита

IP44

Магнитни крайни изключватели

ДА

Работна температура

-20°C /+50°C

Смазване

МАСЛО

Максимално тегло на вратата

2000 kg

Зъбно колело на рейка

M4 Z18

Тегло

21,4 kg

Броя на палет

20

* Налична версия 115 Vac
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АВТОМАТИКА ЗА ПЛЪЗГАЩИ ПОРТАЛИ

YAK25 OTI

YAK25 OTI

YAK25 OTI

АВТОМАТИКА ЗА ПЛЪЗГАЩИ ПОРТАЛИ

КОНТРОЛНИ БЛОКОВЕ:
YAK25 OTI

CP.YAK OTI

156

ПРОМИШЛЕНА УПОТРЕБА
управление с вграден инвертор и виртуален енкодер
редуктор в маслена баня
индивидуален ключ за деблокиране
крило до 2500 kg

RI.M4Z

RI.M4ZF

RI.M6Z

RI.P6

RF.SUN

Поцинкована зъбна
рейка М4
22х22х2000 mm.
Опаковка с 2 бр.

Поцинкована зъбна
рейка М4 22х22х2010 mm
с отвори за закрепване
откъм зъбците.
Доставя се с метрични
винтове М6.
Опаковка с 1 бр.

Поцинкована зъбна
рейка 30х30х2000 mm
за заваряване.

M6 колело, изисква
рейка RI.M6Z.

Устройство работещо с
батерия, зареждана от
соларен панел, закрепен
на подвижния ръб.

RF

SC.RF

ID.TA

IRI.TX4VA

IRI.TX4AK

IRI.LAMP

IRI.KPAD

Устройство захранвано
на 12/24 Vdc с функция
за самопроверка и 2
изхода за свързване
към електронните
управляващи устройства.

Предупредителна
табелка.

Предавател 4 канала
с кодиране Advanced
Rolling Code и Rolling
Code.

Предавател 4 канала
с кодиране Advanced
Rolling Code и Фиксиран
Код.

Мигаща бяла сигнална
лампа пълен диапазон,
20÷255 Vac/dc с вградена
антена.

Дигитална клавиатура
срещу вандалски прояви,
с батерия, с безжично
управление, сирена за
сигнализация и бутони
със задно осветяване.
Тройно кодиране: Rolling
Code, Код подлежащ
на програмиране и
Advanced Rolling Code.
254 кода, подлежащи на
запазване.

IRI.CELL

PUPILLA

PUPILLA.R

DA.2S

Метално покритие
срещу вандалски
прояви, за защита на
фотоклетките от външни
промени или случайни
счупвания. Съвместимо
с фотоклетки PUPILLA/
PUPILLA.R, IRI.CELL
позволява да се
поддържа перфектна
насоченост на 180°

Двойка фотоклетки,
насочващи се на 180°.
Възможност за
синхронизация до
4 въртящи момента,
захранване на 24 Vdc.
Възможност за настройка
посредством един LED,
който сигнализира
оптимално подравняване.
Компактни размери:
36x110x35 mm

Двойка фиксирани
фотоклетки
характеризирани с
наличието на реле
(свободен контакт без
напрежение) с тип на
функциониране N.C.
Възможност за приближен
монтаж на 2 двойки без
синхронизация.
Компактни размери:
36x110x35 mm

Електронна платка,
която позволява
синхронизираното
движение с
2 автоматизации
(срещуположни
плъзгащи врати).

Устройство с
незареждаема батерия
с гарантиран срок на
работа 2 години.

230 Vac
• Мотор-редуктор 230 Vac трифазен, за интензивна
употреба, оборудван с вграден блок за управление,
система за самовентилация и метална редукция
в маслена баня, за да се гарантира максимална
функционалност, също и при ниски температури
• Блокът за управление, разположен в горната част на
мотора и оборудван с вграден енкодер, позволява да
се изчисли позицията на мотора, като се започне от
измерването на моментната да скорост на движение
(виртуален енкодер)
• Наличието на виртуален енкодер, позволява да се
управляват по оптимален начин забавянията, да се
определи трасето (STC System) и да се управлява
подаването на въртящия момент по отношение на
позицията на портала, гарантирайки максимална
безопасност
• Регулираща се скорост от 10 до 24 m/min според
теглото на портала
• Обезопасителен датчик, който прекъсва захранването
на мотора по време на операциите за деблокиране
• Метален външен картер с възможност да бъдат
инсталирани фотоклетки от серия
PUPILLA/PUPILLA.R (като допълнение)
• Приемник ONE2.WB включен в комплекта
• Индивидуален ключ за деблокиране

Включена е задигната фундаментна плоча. Височина 27 mm.
Разстояния за монтиране на пода 280x170 mm, n.4 Ø 11 mm.
разстояния за фиксиране на мотор 269x106 mm n.4 M10

YAK25 OTI

Мрежово захранване

230 Vac (50-60Hz)
230 Vac

Захранване на мотора
Максимално консумиран ток

4,0 A

Момент на мотора

2500 N

Време за отваряне

24 m/min

Употреба

интензивна употреба

Ниво на защита

IP44

Работна температура

-20°C /+50°C

Смазване

МАСЛО

Максимално тегло на вратата

2500 kg

Зъбно колело на рейка

M4 Z18

Тегло

36,3 kg

Броя на палет

8
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АВТОМАТИКА ЗА ПЛЪЗГАЩИ ПОРТАЛИ

BISON25 OTI

BISON25 OTI

BISON25 OTI

АВТОМАТИКА ЗА ПЛЪЗГАЩИ ПОРТАЛИ

КОНТРОЛНИ БЛОКОВЕ:
BISON25 OTI

CP.BISON OTI

154

ПРОМИШЛЕНА УПОТРЕБА
блок за управление с вграден приемник и магнитен енкодер и инвертор
редуктор в маслена баня
краен изключвател със защита IP68
индивидуален ключ за деблокиране

RI.M4Z

RI.M4ZF

RI.M6Z

RI.P6

RF.SUN

Поцинкована зъбна
рейка М4
22х22х2000 mm.
Опаковка с 2 бр.

Поцинкована зъбна
рейка М4 22х22х2010 mm
с отвори за закрепване
откъм зъбците.
Доставя се с метрични
винтове М6.
Опаковка с 1 бр.

Поцинкована зъбна
рейка 30х30х2000 mm
за заваряване.

M6 колело, изисква
рейка RI.M6Z.

Устройство работещо с
батерия, зареждана от
соларен панел, закрепен
на подвижния ръб.

SC.RF

ID.TA

IRI.TX4VA

IRI.TX4AK

IRI.LAMP

IRI.KPAD

Устройство захранвано
на 12/24 Vdc с функция
за самопроверка и 2
изхода за свързване
към електронните
управвляващи
устройства.

Предупредителна
табелка.

Предавател 4 канала
с кодиране Advanced
Rolling Code и Rolling
Code.

Предавател 4 канала
с кодиране Advanced
Rolling Code и Фиксиран
Код.

Мигаща бяла сигнална
лампа пълен диапазон,
20÷255 Vac/dc с вградена
антена.

Дигитална клавиатура
срещу вандалски прояви,
с батерия, с безжично
управление, сирена за
сигнализация и бутони
със задно осветяване.
Тройно кодиране: Rolling
Code, Код подлежащ
на програмиране и
Advanced Rolling Code.
254 кода, подлежащи на
запазване.

FTC.S

DA.2S

Синхронизирани
фотоклетки на 24 Vdc.
Може да се монтира в
BISON или на алуминиеви
колонки.

Електронна платка,
която позволява
синхронизираното
движение с
2 автоматизации
(срещуположни
плъзгащи врати).

крило до 2500 kg

230 Vac
• Трифазен мотор-редуктор на 230 Vac, охлаждане за
интензивна употреба
• Изцяло механични части и смазване с масло. Използвания
тип масло осигурява максимална ефективност, даже и при
ниски температури
• Енкодерното устройство осигурява прецизност при
движението на вратата
• Корпусът е обработен защитно и боядисан
• Инверторната технология позволява по-прецизна
настройка на фазите за движение на вратата и повишава
сигурността за предотвратяване на удар
• Допълнително се предлагат като аксесоар фотоклетки
за вграждане тип FTC.S

Включена плоча за основа с анкерни
болтове. Захващане на мотор със скоби за
пода 269 mm x 114 mm n.4 Ø 12 mm.

Скорост (m/min)

2.500

10

2.000

11

1.450

13

1.100

15

650

19

BISON25 OTI

Мрежово захранване

230 Vac (50-60Hz)
230 Vac

Захранване на мотора

333

250

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

114

Максимално консумиран ток

8A

Момент на мотора

2500 N

Време за отваряне

19 m/min

Употреба

интензивна употреба

Ниво на защита

IP44

Работна температура

-20°C /+50°C

Смазване

МАСЛО

Максимално тегло на вратата

2500 kg

Зъбно колело на рейка

M4 Z18

Тегло

41,2 kg

Броя на палет

8

Устройство с
незареждаема батерия
с гарантиран срок на
работа 2 години.

www.beninca.com

Тегло (kg)

RF

269
6
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21
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АВТОМАТИКА ЗА ПЛЪЗГАЩИ ПОРТАЛИ

BISON35 OTI
BISON35 OTIL

BISON35 OTI | BISON35 OTIL

BISON35 OTI | BISON35 OTIL

АВТОМАТИКА ЗА ПЛЪЗГАЩИ ПОРТАЛИ

КОНТРОЛНИ БЛОКОВЕ:
BISON35 OTI

CP.BISON OTI

154

BISON35 OTIL

CP.BISON OTI L

155

ПРОМИШЛЕНА УПОТРЕБА

RI.M6Z

BISON.P35

RF.SUN

RF

SC.RF

ID.TA

Поцинкована зъбна
рейка 30х30х2000 mm
за заваряване.

Фундаментна плоча за
BISON 35 OTI/ OTI L с
винтове с квадратни
глави и поддържаща
основа за регулиране
на височината.

Устройство работещо с
батерия, зареждана от
соларен панел, закрепен
на подвижния ръб.

Устройство с
незареждаема батерия
с гарантиран срок на
работа 2 години.

Устройство захранвано
на 12/24 Vdc с функция
за самопроверка и 2
изхода за свързване
към електронните
управляващи устройства.

Предупредителна
табелка.

IRI.TX4VA

IRI.TX4AK

IRI.LAMP

IRI.KPAD

FTC.S

DA.2S

Предавател 4 канала
с кодиране Advanced
Rolling Code и Rolling
Code.

Предавател 4 канала
с кодиране Advanced
Rolling Code и Фиксиран
Код.

Мигаща бяла сигнална
лампа пълен диапазон,
20÷255 Vac/dc с вградена
антена.

Дигитална клавиатура
срещу вандалски прояви,
с батерия, с безжично
управление, сирена за
сигнализация и бутони
със задно осветяване.
Тройно кодиране: Rolling
Code, Код подлежащ
на програмиране и
Advanced Rolling Code.
254 кода, подлежащи на
запазване.

Синхронизирани
фотоклетки на 24 Vdc.
Може да се монтира в
BISON или на алуминиеви
колонки.

Електронна платка,
която позволява
синхронизираното
движение с
2 автоматизации
(срещуположни
плъзгащи врати).

блок за управление с вграден приемник и магнитен енкодер и инвертор
редуктор в маслена баня
краен изключвател със защита IP68
индивидуален ключ за деблокиране
крило до 3500 kg

230 Vac | 400 Vac
• Трифазен електромеханичен мотор-редуктор, който се
предлага на 230 Vac (може да бъде свързан към монофазна
мрежа на 230 Vac), или на 400 Vac (може да бъде свързан
към трифазна мрежа на 400 Vac
• Изцяло механични части и смазване с масло. Видът на
използваното масло осигурява максимална ефективност,
даже и при ниски температури
• Корпусът е обработен защитно и боядисан
• С охлаждане за интензивна употреба
• Енкодерното устройство осигурява прецизност при
движението на вратата
• Инверторната технология разрешава по-прецизна настройка
на фазите за движение на вратата и повишава сигурността
за предотвратяване на удар
• Допълнително се предлагат като аксесоар фотоклетки за
вграждане тип FTC.S
Фундаментната плоча не е включена
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BISON35 OTI

Мрежово захранване

400 Vac (50-60Hz)

Захранване на мотора

400 Vac

BISON35 OTI L
230 Vac (50-60Hz)
230 Vac

Максимално консумиран ток

3A

8A

Момент на мотора

3000 N

2500 N

Време за отваряне

19 m/min

10,5 m/min

Употреба

интензивна употреба

интензивна употреба

Ниво на защита

IP44

IP44

Работна температура

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

Смазване

МАСЛО

МАСЛО

Максимално тегло на вратата

3500 kg

3500 kg

Зъбно колело на рейка

M6 Z13

M6 Z13

Тегло

50,8 kg

51 kg

Броя на палет

4

4

www.beninca.com
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АВТОМАТИКА ЗА ПЛЪЗГАЩИ ПОРТАЛИ

BISON45 OTI

BISON45 OTI

BISON45 OTI

АВТОМАТИКА ЗА ПЛЪЗГАЩИ ПОРТАЛИ

КОНТРОЛНИ БЛОКОВЕ:
BISON45 OTI

CP.BISON OTI

154

ПРОМИШЛЕНА УПОТРЕБА
блок за управление с вграден приемник и магнитен енкодер и инвертор
редуктор в маслена баня
краен изключвател със защита IP68
индивидуален ключ за деблокиране

RI.M6Z

BISON.P45

RF.SUN

RF

SC.RF

ID.TA

Поцинкована зъбна
рейка 30х30х2000 mm
за заваряване.

Фундаментна плоча
за BISON 45 OTI с
винтове с квадратни
глави и поддържаща
основа за регулиране
на височината.

Устройство работещо с
батерия, зареждана от
соларен панел, закрепен
на подвижния ръб.

Устройство с
незареждаема батерия
с гарантиран срок на
работа 2 години.

Устройство захранвано
на 12/24 Vdc с функция
за самопроверка и 2
изхода за свързване
към електронните
управляващи устройства.

Предупредителна
табелка.

IRI.TX4VA

IRI.TX4AK

IRI.LAMP

IRI.KPAD

FTC.S

DA.2S

Предавател 4 канала
с кодиране Advanced
Rolling Code и Rolling
Code.

Предавател 4 канала
с кодиране Advanced
Rolling Code и Фиксиран
Код.

Мигаща бяла сигнална
лампа пълен диапазон,
20÷255 Vac/dc с вградена
антена.

Дигитална клавиатура
срещу вандалски прояви,
с батерия, с безжично
управление, сирена за
сигнализация и бутони
със задно осветяване.
Тройно кодиране: Rolling
Code, Код подлежащ
на програмиране и
Advanced Rolling Code.
254 кода, подлежащи на
запазване.

Синхронизирани
фотоклетки на 24 Vdc.
Може да се монтира в
BISON или на алуминиеви
колонки.

Електронна платка,
която позволява
синхронизираното
движение с
2 автоматизации
(срещуположни
плъзгащи врати).

крило до 4500 kg

400 Vac
• Трифазен мотор - редуктор на 400 Vac,
с охлаждане за интензивна употреба
• Датчик за безопасност, който прекъсва захранването
на мотора при деблокиране
• Изцяло механични части и смазване с масло.
Видът на използваното масло осигурява максимална
ефективност, даже и при ниски температури
• Корпусът е обработен защитно и боядисан
• Енкодерното устройство осигурява прецизност
при движението на вратата
• Инверторната технология разрешава по-прецизна
настройка на фазите за движение на вратата и
повишава сигурността за предотвратяване на удар
• Допълнително се предлагат като аксесоар
фотоклетки за вграждане тип FTC.S
Фундаментната плоча не е включена
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Тегло (kg)

Скорост (m/min)

4.500

10

3.500

11

2.600

13

2.000

15

1.150

19

BISON45 OTI

Мрежово захранване

400 Vac (50-60Hz)

Захранване на мотора

400 Vac

Максимално консумиран ток

2,85 A

Момент на мотора

5000 N

Време за отваряне

19 m/min

Употреба

интензивна употреба

Ниво на защита

IP44

Работна температура

-20°C /+50°C

Смазване

МАСЛО

Максимално тегло на вратата

4500 kg

Зъбно колело на рейка

M6 Z18

Тегло

66 kg

Броя на палет

4

www.beninca.com
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АВТОМАТИКА ЗА ГАРАЖНИ И ИНДУСТРИАЛНИ ВРАТИ

АВТОМАТИКА ЗА ГАРАЖНИ И ИНДУСТРИАЛНИ ВРАТИ

АВТОМАТИКА
ЗА ГАРАЖНИ И
ИНДУСТРИАЛНИ ВРАТИ

КОНТРОЛНИ
БЛОКОВЕ

ПРОМИШЛЕНА
УПОТРЕБА

VN.S

VN.S20

THINKY | START
CELL.P | WAVE 230

VN.S20UP

UP.VN*

VN.S20ESW

THINKY | WAVE 230

VN.S40

THINKY | START
CELL.P | WAVE 230

VN.S40UP

UP.VN*

VN.ST20

THINKY | START

VN.ST20ESW

THINKY

230 Vac

VN.S40V

THINKY | START
CELL.P | WAVE 230

230 Vac

VN.M20

THINKY | START
CELL.P | WAVE 230

230 Vac

секционни врати
и ролетки

400 Vac

VN.S
КОНТРОЛНИ
БЛОКОВЕ

ДОМАШНА
КООПЕРАТИВНА
УПОТРЕБА

ZED

230 Vac

балансирани
гаражни врати

24 Vdc
интензивна употреба

JIM

24 Vdc

секционни врати

интензивна употреба

индустриални плъзгащи
врати и сгъваеми врати
с повече от 2 секции

CP.ZED-AUTR*

VN.M

ZED.SC

LOGICA

секционни врати
и ролетки

ZEDL.RIE

CP.ZED-AUTR*

VN.M20UP

UP.VN*

ZEDL.SC

LOGICA

VN.M20ESW

THINKY | WAVE 230

VN.M40

THINKY | START
CELL.P | WAVE 230

ZED.RIE

ZED24

CP.ZED24*

VN.M40UP

UP.VN*

ZED24.SC

LOGICA24

KVN.M20ESW

THINKY

JM.3

CP.J3M*

VN.MT20

THINKY | START

JM.3ESA

CP.J4ESA*

VN.MT20ESW

THINKY

JM.3ESA TURBO

CP.JT*

VN.MT40

THINKY | START

JM.4ESA

CP.J4ESA*
VN.MT40V

THINKY | START

400 Vac

VN.M

400 Vac

големи секционни
врати, ролеткови
врати и небалансирани
щори

интензивна употреба

ADAM

230 Vac

ADAM

BRAINY

24 Vdc

ADAM24

BRAINY24 | BRAINY24+

врати тип
хармоника
с 2 крила
интензивна употреба

* Вграден блок за управление
94

95

AВТОМАТИКА ЗА ГАРАЖНИ И ИНДУСТРИАЛНИ ВРАТИ

ZED.RIE | ZED.SC | ZED.LRIE | ZED.LSC | ZED24.RI | ZED24.SC

ZED
ZED24

ZED.RIE | ZED.SC | ZED.LRIE | ZED.LSC | ZED24.RI | ZED24.SC

AВТОМАТИКА ЗА ГАРАЖНИ И ИНДУСТРИАЛНИ ВРАТИ

КОНТРОЛНИ БЛОКОВЕ:

БАЛАНСИРАНИ ГАРАЖНИ ВРАТИ
ДОМАШНА/КООПЕРАТИВНА УПОТРЕБА

ZED.RIE

CP.ZED-AUTR

157

ZED.SC

LOGICA

138

ZED.LRIE

CP.ZED-AUTR

157

ZED.LSC

LOGICA

138

ZED24.RI

CP.ZED24

165

ZED24.SC

LOGICA24

146

AU.125

AU.20

AU.65

AU2.DNS

AU2.D

AU2.C

1250 mm монтажна
планка.

1950 mm монтажна
планка.

650 mm монтажна
планка.

Двойка прави рамене
с цилиндричен компас
Ø 30,5 mm за централен
монтаж без заварки
(L = 600mm).

Двойка поцинковани
прави рамене,
оборудвани с аксесоари
за фиксиране, без
компас (L = 600 mm).

Двойка поцинковани
извити рамене,
оборудвани с аксесоари
за фиксиране, без
компас.

AU2.D45

AU2.D45L

AU.45B

ZED.20Q

Двойка поцинковани
прави рамене, с
релефен компас
Ø 21,2 mm, заварени,
оборудвани с аксесоари
за фиксиране
(L = 2000 mm).

AU.45Z
AU.45ZL

AU2.45T

Двойка поцинковани
прави рамене,
с релефен компас
Ø 21,2 mm, заварени,
оборудвани с аксесоари
за фиксиране
(L = 600 mm).

Двойка тръби L.
150 mm с релефен
компас Ø 21,2 mm
заварени и
поцинковани,
оборудвани с аксесоари
(страничен монтаж).

Релефен компас
Ø 21,2 mm с отвор
за фиксиране M6.

Релефен компас
Ø 21,2 mm с квадратен
профил 20x20 mm.
Оборудван с отвори
за фиксиране M6.
L = 62 mm.

ZED.MS

ZED.E

ZED.SE

MAG.E

CABLE.24E

ID.TA

Ръчно деблокиращо
въжено устройство
за ZED.

Устройство за външно
деблокиране (да се
използва при страничен
монтаж).

Външно деблокиращо
устройство.

Магнитен датчик
за откриване на
препятствия и
управление забавяне
на движението.

Кабелен барабан
с 5 проводника
(2 за мотор, 3 за енкодер)
за свързване на
енкодерното устройство
във вариант на 24 Vdc;
L = 100 m.

Предупредителна
табелка.

ново електронно управление с вграден приемник и енкодер
крило до 12,5 m 2
ПРОЕКТИРАН ДА СЪОТВЕТСТВА
НА ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ
ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Електромеханичен нереверсивен мотор-редуктор за
гаражни врати тип “летящо крило” с противотежести
за домашна употреба. Предлага се във варианти на 230 Vac
и 24 Vdc с или без блок за управление. Вградени сервизна
лампа, краен изключвател и бутони за управление.

230 Vac
• Нереверсивен електромеханичен мотор-редуктор
на 230 Vac, предлага се също във варианта ZED.LRIE
за големи врати
• Енкодерното устройство осигурява максимална
безопасност и прецизност във фазите на движение
на вратата
• По-добра безшумност, благодарение на новия блок за
управление c автоматичен трансформатор, създаден
за да сведе до минимум вибрациите на вратата

24 Vdc | интензивна употреба
• Нереверсивен електромеханичен мотор-редуктор
на 24 Vdc за интензивна употреба
• Възможна е работа и на батерии
• Система с амперметричнен датчик за откриване
на препятствия и предотвратяване на удар

A

B

Без заварки

AU2.DNS

AU.45Z / AU.45ZL

Със заварки

AU2.D / AU2.C

AU.45Z / AU.45ZL

Страничен монтаж
Без заварки
Със заварки
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ZED.RIE

ZED.SC

ZED.LRIE

ZED.LSC

ZED24.RI

ZED24.SC

Мрежово захранване

230 Vac
(50-60Hz)

230 Vac
(50-60Hz)

230 Vac
(50-60Hz)

230 Vac
(50-60Hz)

230 Vac
(50-60Hz)

230 Vac
(50-60Hz)

Захранване на мотора

230 Vac

230 Vac

230 Vac

230 Vac

24 Vdc

24 Vdc

Максимално консумиран ток

1,5 A

1,5 A

1,4 A

1,4 A

1A

8A

Момент на мотора

350 Nm

350 Nm

330 Nm

330 Nm

260 Nm

260 Nm

Време за отваряне

14”

14”

22”

22”

10”/15”

10”/15”
интензивна
употреба

Употреба

30%

30%

30%

30%

интензивна
употреба

Ниво на защита

IP40

IP40

IP40

IP40

IP40

IP40

Централен блок за управление

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

Приемник

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

Енкодер

ДА

НЕ

ДА

НЕ

НЕ

НЕ

Работна температура

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

A

B

Максимална площ на вратата

11 m /max

11 m /max

12,5 m /max

12,5 m /max

10 m /max

10 m 2 /max

AU2.D45 /AU2D.45 L

---

AU2.DNS

AU2.45T

Тегло

10 kg

9,3 kg

9,9 kg

9,2 kg

10,2 kg

7,9 kg

Броя на палет

50

50

50

50

50

50

AU2.D / AU2.C

AU2.45T / AU.45B

2

2

2

2

2

www.beninca.com

Централен монтаж

Двойка поцинковани
тръби, с релефен
компас Ø 21,2 mm
L. 1.500 mm (AU.45Z) и
L. 2.000 mm (AU.45ZL),
оборудвани с аксесоари
(централен монтаж).
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AВТОМАТИКА ЗА ГАРАЖНИ И ИНДУСТРИАЛНИ ВРАТИ

JM.3 | JM.3ESA | JM.4ESA

JIM

JM.3 | JM.3ESA | JM.4ESA

AВТОМАТИКА ЗА ГАРАЖНИ И ИНДУСТРИАЛНИ ВРАТИ

КОНТРОЛНИ БЛОКОВЕ:

СЕКЦИОННИ ВРАТИ
ДОМАШНА/КООПЕРАТИВНА УПОТРЕБА

JM.3

CP.J3M

166

JM.3ESA

CP.J4ESA

167

JM.4ESA

CP.J4ESA

167

управление с вграден енкодер и приемник
движение от зъбчат ремък или верига
1 бр. дистанционно TO.GO2VA е включено

PTC.3

PTCI.3

PTC.4

PTCL.4

PTCI.4

PTCSXL.4

Сглобена и с натегнат
ремък релса за врати с
височина до 2.5 m.
На 2 части х 1.5 m.

Сглобена и с натегнат
ремък релса за врати с
височина до 2.5 m.
1 част с дължина 3 m.

Сглобена и с натегнат
ремък релса за врати с
височина до 2.5 m.
На 2 части х 1.5 m.

Сглобена и с натегнат
ремък релса за врати с
височина до 3.5 m.
На 2 части х 2 m.

Сглобена и с натегнат
ремък релса за врати с
височина до 2.5 m.
1 част с дължина 3 m.

Не сглобена релса
с ремък за врати с
височина до 4.5 m
(само за модел JM.4ESA).
(5 части по 1 m.)

крило до 22 m 2

PTC.AR

PTC.STOP

P25

P25I

P35

AU.C25

Скоби за бързо
захващане към тавана
за JIM, модел (PTC).

Механичен стоп за
движението на ремъка
(PTCI.3/PTC.3/PTC.4/
PTCL.4/PTCI.4/PTCSXL.4).

Предварително
оборудвана релса
с верига за врати с
максимална височина
2.5 m.
(2 бр. х 1.4 m. всеки)

Напълно предварително
оборудвана релса
с верига за врати с
максимална височина
2.5 m.
(2 бр. х 1.4 м. всеки).

Предварително
оборудвана релса
с верига за врати с
максимална височина
3.5 m.
(2 бр. х 1.8 м. всеки)

Чупещо рамо за
гаражни повдигащи
врати. Включен е един
механичен стоп за
ремъка.

24 Vdc | интензивна употреба
• Нереверсивен мотор-редуктор 24 Vdc
за интензивна употреба
• Регулиращо се движение с механична блокировка,
включена в релсите с ремък и две в релсите с верига
• Система срещу притискане с амперметрично отчитане
• Гарантирано функциониране дори при липса на
електрическа енергия посредством батерии, перфектно
интегриращи се в мотора.
• Усъвършенствана електроника, с дисплей и помощна
светлина с ниска консумация на енергия във версиите
JM.3/4ESA
• Устройството гарантира максимална безопасност
и точност във фазите на движение на вратата
• Система за бързо окачване на рамото за свързване на
плъзгача към вратата

JK.UL

SB.PULS

ZED.MS

ID.TA

JM.CBY

Външна брава за
секционни врати.

Устройство за
отключване с ключ и с
дръжка за секционни и
повдигащи врати.

Ръчно деблокиращо
въжено устройство.

Предупредителна
табелка.

Аксесоари с платка за
зареждане CBY.24V,
1,2 Ah батерии и основа.

Релсата не е включена

РЕЛСА С РЕМЪК

РЕМЪК

JM.3

JM.3ESA

JM.4ESA

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

JM.3*

JM.3ESA

JM.4ESA*

PTC.3

Мрежово захранване

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac (50-60Hz)

PTC.4

Захранване на мотора

24 Vdc

24 Vdc

24 Vdc

Максимално консумиран ток

0,7 A

0,7 A

1,5 A

Консумация в покой

60 mA

8 mA

8 mA

Момент на мотора

600 N

600 N

1200 N

Време за отваряне

8,9 m/min

8,9 m/min

8,9 m/min

Употреба

интензивна употреба

интензивна употреба

интензивна употреба

P25

Ниво на защита

IP40

IP40

IP40

P25I

Работна температура

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

P35

Максимална площ на вратата

11 m 2 /max

11 m 2 /max

22 m 2 /max

Краен изключвател

с енкодер

с енкодер

с енкодер

Тегло

4,6 kg

4,8 kg

6,6 kg

Броя на палет

50

50

50

PTCI.3
PTCL.4
PTCI.4
PTCSXL.4

РЕЛСА С ВЕРИГА

ВЕРИГА

РЕЛСА

Съвместим

98

JM.3

JM.3ESA

JM.4ESA

Несъвместим

www.beninca.com

РЕЛСА
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AВТОМАТИКА ЗА ГАРАЖНИ И ИНДУСТРИАЛНИ ВРАТИ

JIM
TURBO
СЕКЦИОННИ ВРАТИ
ДОМАШНА/КООПЕРАТИВНА УПОТРЕБА

JM.3ESA TURBO

JM.3ESA TURBO

AВТОМАТИКА ЗА ГАРАЖНИ И ИНДУСТРИАЛНИ ВРАТИ

КОНТРОЛНИ БЛОКОВЕ:
JM.3ESA TURBO

CP.JT

168

PTC.3

PTCI.3

PTC.4

PTCL.4

PTCI.4

PTCSXL.4

Сглобена и с натегнат
ремък релса за врати с
височина до 2.5 m.
На 2 части х 1.5 m.

Сглобена и с натегнат
ремък релса за врати с
височина до 2.5 m.
1 част с дължина 3 m.

Сглобена и с натегнат
ремък релса за врати с
височина до 2.5 m.
На 2 части х 1.5 m.

Сглобена и с натегнат
ремък релса за врати с
височина до 3.5 m.
На 2 части х 2 m.

Сглобена и с натегнат
ремък релса за врати с
височина до 2.5 m.
1 част с дължина 3 m.

Не сглобена релса
с ремък за врати с
височина до 4.5 m
(само за модел JM.4ESA).
(5 части по 1 m.)

управление с вграден енкодер и приемник
движение от зъбчат ремък или верига
1 бр. дистанционно TO.GO2VA е включено
крило до 11 m 2

24 Vdc | интензивна употреба
• Бърз мотор-редуктор 24 Vdc за интензивна
употреба с блок за управление и вграден приемник
• Устройството гарантира максимална безопасност и
точност във фазите на движение на вратата
• Устройство STC System, което позволява управлението
на подаване на въртящия момент спрямо позицията на
портала, гарантирайки максимална безопасност
• Максимална производителност и скорост (15,5 m/min)
• Възможност да се зададе скоростта на отваряне,
независимо от скоростта на затваряне
• Вградена помощна LED светлина с ниска консумация
на енергия
• Гарантирано функциониране дори при липса на
електрическа енергия посредством батерии,
перфектно интегриращи се в мотора.
• Система срещу притискане с амперметрично отчитане
• Движение, подлежащо на регулиране с 2 приложени
механични стопа
• Система за бързо окачване на рамото за свързване
на плъзгача към вратата

PTC.AR

AU.C25

JK.UL

SB.PULS

ZED.MS

ID.TA

Скоби за бързо
захващане към тавана
за JIM, модел (PTC).

Чупещо рамо за
гаражни повдигащи
врати. Включен е един
механичен стоп за
ремъка.

Външна брава за
секционни врати.

Устройство за
отключване с ключ и с
дръжка за секционни и
повдигащи врати.

Ръчно деблокиращо
въжено устройство.

Предупредителна
табелка.

JM.CBY
Аксесоари с платка за
зареждане CBY.24V,
1,2 Ah батерии и основа.

Релсата не е включена

JM.3ESA TURBO

Мрежово захранване

230 Vac (50-60Hz)

Захранване на мотора

24 Vdc

Максимално консумиран ток

0,7 A

Консумация в покой

8 mA

Момент на мотора

600 N

Време за отваряне

8,9÷15,5 m/min

Употреба

интензивна употреба

Ниво на защита

IP40

Работна температура

-20°C /+50°C

Максимална площ на вратата

11 m 2 /max

Краен изключвател

с енкодер

Тегло

5,8 kg

Броя на палет

50

www.beninca.com
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ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
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AВТОМАТИКА ЗА ГАРАЖНИ И ИНДУСТРИАЛНИ ВРАТИ

VN.S20 | VN.M20 | VN.S40 | VN.M40 | VN.ST20 | VN.MT20 | VN.MT40

VN.S/M
VN.ST/MT

VN.S20 | VN.M20 | VN.S40 | VN.M40 | VN.ST20 | VN.MT20 | VN.MT40

AВТОМАТИКА ЗА ГАРАЖНИ И ИНДУСТРИАЛНИ ВРАТИ

КОНТРОЛНИ БЛОКОВЕ:

СЕКЦИОННИ ВРАТИ И РОЛЕТКИ
ПРОМИШЛЕНА УПОТРЕБА
нова пластмасова кутия

VN.S20
VN.M20

THINKY
START
CELL.P
WAVE230

141
142
139
140

VN.S40
VN.M40

THINKY
START
CELL.P
WAVE230

141
142
139
140

VN.ST20
VN.MT20
VN.MT40

THINKY
START

141
142

VN.A30

VN.A3175

VN.A40

VN.RV

VN.RM

VN.CTA

Адаптор за ос 30 mm.

Адаптор за ос 31.75 mm.

Адаптор за ос 40 mm.

Предавателен
механизъм 1:1.8 за ос
1”(25.4 mm), състоящ
се от 2 зъбни колела с
външен диаметър
78 и 138.4 mm и верига
с дължина 1 m.

Предавателен
механизъм 1:1 за ос
1”(25.4 mm), състоящ
се от 2 зъбни колела
с външен диаметър
78 mm и верига с
дължина 1 m.

Удължител за верига
за VN.M.

VN.M4

RI.M4ZF

IPB.NO

IPB.NC

RF.SUN

RF

Пиньон M4 за употреба
със зъбно колело за
приложение на врата с
хоризонтално плъзгане.

Поцинкована зъбна
рейка М4 22х22х2010 mm
с отвори за закрепване
откъм зъбците.
Доставя се с метрични
винтове М6.
Опаковка с 1 бр.

Индустриална
бутониера оборудвана
с два контакта,
които обикновено са
отворени.

Индустриална
бутониера оборудвана
с един отворен и един
затворен контакт.

Устройство работещо с
батерия, зареждана от
соларен панел, закрепен
на подвижния ръб.

Устройство с
незареждаема батерия
с гарантиран срок на
работа 2 години.

крило до 40 m 2

230 Vac | 400 Vac
• Нереверсивен електромеханичен мотор-редуктор с бързо
деблокиране или ръчна маневра с верига, наличен във
версия монофазен или трифазен, със съотношение на
редукция 1/20 и 1/40
• Нова пластмасова кутия, която позволява да се улеснят
операциите на окабеляване на мотора, благодарение на
позицията на предната клема и на възможността за достъп
с кабелите от три различни позиции.
• Налични два аксесоара за препращане с верига със
съотношение на редукция 1:1 (инсталиране на мотор
извън ос) или 1:1,8 (мултипликатор на въртящ момент или
скоростен)
• Лесно и точно регулиране на позицията на ограничителите
• Гарантирана максимална безопасност също и във фазите
на задействане на бързото деблокиране, благодарение на
един микропрекъсвач, който прекъсва захранването на
мотора
• Редукциите в маслена баня с винт от закалена стомана и
ангренажът от бронз гарантират висока производителност,
максимална надеждност и безшумност
• 4 крайни изключвателя с микрометрично регулиране

70

Устройство захранвано
на 12/24 Vdc с функция
за самопроверка и
2 изхода за свързване
към електронните
управляващи устройства.
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120
100

ø25.4

25.4

ø

27.8
6.4

211

211

100

70

27.8
6.4

365

430

99.5
190.5
196
190.5
102

Деблокиране с жило

VN.S20

VN.S40

VN.ST20

---

Ръчна аварийна маневра

VN.M20

VN.M40

VN.MT20

VN.MT40

Мрежово захранване

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac (50-60Hz)

Захранване на мотора

230 Vac

230 Vac

Максимално консумиран ток

3.3 A

3.3 A

1.7 A

1.7 A

Момент на мотора

130 Nm

130 Nm

180 Nm

180 Nm

Максимално външно въртене

18

38

18

38

Честота на въртене на вала

24 r.p.m.

24 r.p.m.

24 r.p.m.

24 r.p.m.

Отвор за оста

1” (25.4 mm)

1” (25.4 mm)

1” (25.4 mm)

1” (25.4 mm)

Предав. отношение за кр. изключватели 1/20

1/40

1/20

1/40

Употреба

30%

30%

50%

50%

Ниво на защита

IP40

IP40

IP40

IP40

Работна температура

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

Смазване

МАСЛО

МАСЛО

МАСЛО

МАСЛО

Максимална площ на вратата

35 m2 /max

35 m 2 /max

40 m 2 /max

40 m 2 /max

Тегло

15.1 kg (VN.S20)
15.3 kg (VN.M20)

15.2 kg (VN.S40)
15.3 kg (VN.M40)

14.8 kg (VN.ST20)
15.1 kg (VN.MT20)

15 kg

Броя на палет

32 (VN.S20)
24 (VN.M20)

32 (VN.S40)
24 (VN.M40)

32 (VN.ST20)
24 (VN.MT20)

24

400 Vac (50-60Hz)
400 Vac

400 Vac (50-60Hz)
400 Vac

www.beninca.com
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SC.RF
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AВТОМАТИКА ЗА ГАРАЖНИ И ИНДУСТРИАЛНИ ВРАТИ

VN.S20 UP | VN.S40 UP | VN.M20 UP | VN.M40 UP

VN.S UP
VN.M UP

VN.S20 UP | VN.S40 UP | VN.M20 UP | VN.M40 UP

AВТОМАТИКА ЗА ГАРАЖНИ И ИНДУСТРИАЛНИ ВРАТИ

КОНТРОЛНИ БЛОКОВЕ:
VN.S20 UP

UP.VN

158

VN.S40 UP

UP.VN

158

VN.M20 UP

UP.VN

158

VN.M40 UP

UP.VN

158

СЕКЦИОННИ ВРАТИ И РОЛЕТКИ
ПРОМИШЛЕНА УПОТРЕБА

VN.A30

VN.A3175

VN.A40

VN.RV

VN.RM

VN.CTA

Адаптор за ос 30 mm.

Адаптор за ос 31.75 mm.

Адаптор за ос 40 mm.

Предавателен
механизъм 1:1.8 за ос
1”(25.4 mm), състоящ
се от 2 зъбни колела с
външен диаметър 78
и 138.4 mm и верига с
дължина 1 m.

Предавателен
механизъм 1:1 за ос
1”(25.4 mm), състоящ
се от 2 зъбни колела
с външен диаметър
78 mm и верига с
дължина 1 m.

Удължител за верига
за VN.M.

VN.M4

RI.M4ZF

IPB.NO

IPB.NC

RF.SUN

RF

Пиньон M4 за употреба
със зъбно колело за
приложение на врата с
хоризонтално плъзгане.

Поцинкована зъбна
рейка М4 22х22х2010 mm
с отвори за закрепване
откъм зъбците.
Доставя се с метрични
винтове М6.
Опаковка с 1 бр.

Индустриална
бутониера оборудвана
с два контакта,
които обикновено са
отворени.

Индустриална
бутониера оборудвана
с един отворен и един
затворен контакт.

Устройство работещо с
батерия, зареждана от
соларен панел, закрепен
на подвижния ръб.

Устройство с
незареждаема батерия
с гарантиран срок на
работа 2 години.

нова пластмасова кутия
вградено управление
крило до 35 m 2

230 Vac
• Нереверсивен електромеханичен мотор-редуктор
монофазен, с бързо деблокиране или ръчна маневра с
верига и съотношение за редукция 1/20 или 1/40
• Нова пластмасова кутия, която позволява да се улеснят
операциите на окабеляване на мотора, благодарение на
челната позиция и на възможността за достъп с кабелите
от три различни позиции
• Оборудвана с блок за управление за присъствие на човек
(UP.VN), оборудвана с команди на много ниско безопасно
напрежение на 12 Vdc. Идеална за опростени инсталации
• Налични два аксесоара за препращане с верига със
съотношение на редукция 1:1 (инсталиране на мотор
извън ос) или 1:1,8 (мултипликатор на въртящ момент или
скоростен)
• Гарантирана максимална безопасност също и във фазите
на задействане на бързото деблокиране, благодарение на
един микропрекъсвач, който прекъсва захранването на
мотора
• Редукциите в маслена баня с винт от закалена стомана и
ангренажът от бронз гарантират висока производителност,
максимална надеждност и безшумност
• 4 крайни изключвателя с микрометрично регулиране

70

Устройство захранвано
на 12/24 Vdc с функция
за самопроверка и 2
изхода за свързване
към електронните
управляващи устройства.
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ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

VN.S20 UP

VN.S40 UP

VN.M20 UP

VN.M40 UP

Мрежово захранване

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac (50-60Hz)

Захранване на мотора

230 Vac

230 Vac

230 Vac

230 Vac

Максимално консумиран ток

3,3 A

3,3 A

3,3 A

3,3 A

Момент на мотора

130 Nm

130 Nm

130 Nm

130 Nm

Максимално външно въртене

18

38

18

38

Честота на въртене на вала

24 r.p.m.

24 r.p.m.

24 r.p.m.

24 r.p.m.

Отвор за оста

1” (25,4 mm)

1” (25,4 mm)

1” (25,4 mm)

1” (25,4 mm)

Предав. отношение за кр. изключватели 1/20

1/40

1/20

1/40

Употреба

30%

30%

30%

30%

Ниво на защита

IP40

IP40

IP40

IP40

Работна температура

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

Смазване

МАСЛО

МАСЛО

МАСЛО

МАСЛО

Максимална площ на вратата

35 m /max

35 m /max

35 m /max

35 m 2 /max

Тегло

15,4 kg

15,4 kg

15,6 kg

15,6 kg

Броя на палет

32

32

24

24

2

2

2
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SC.RF

105

AВТОМАТИКА ЗА ГАРАЖНИ И ИНДУСТРИАЛНИ ВРАТИ

VN.S20 ESW | VN.ST20 ESW | VN.M20 ESW | VN.MT20 ESW

VN.S/M ESW
VN.ST/MT ESW

VN.S20 ESW | VN.ST20 ESW | VN.M20 ESW | VN.MT20 ESW

AВТОМАТИКА ЗА ГАРАЖНИ И ИНДУСТРИАЛНИ ВРАТИ

КОНТРОЛНИ БЛОКОВЕ:
VN.S20 ESW

THINKY
WAVE 230

141
140

VN.ST20 ESW

THINKY

141

VN.M20 ESW

THINKY
WAVE 230

141
140

VN.MT20 ESW

СЕКЦИОННИ ВРАТИ И РОЛЕТКИ
ПРОМИШЛЕНА УПОТРЕБА

141

THINKY

VN.A30

VN.A3175

VN.A40

VN.RV

VN.RM

VN.CTA

Адаптор за ос 30 mm.

Адаптор за ос 31.75 mm.

Адаптор за ос 40 mm.

Предавателен
механизъм 1:1.8 за ос
1”(25.4 mm), състоящ
се от 2 зъбни колела с
външен диаметър 78
и 138.4 mm и верига с
дължина 1 m.

Предавателен
механизъм 1:1 за ос
1”(25.4 mm), състоящ
се от 2 зъбни колела
с външен диаметър
78 mm и верига с
дължина 1 m

Удължител за верига
за VN.M.

VN.M4

RI.M4ZF

CABLE VN.ESW 5

CABLE VN.ESW 8

CABLE VN.ESW 11

IPB.NO

Пиньон M4 за употреба
със зъбно колело за
приложение на врата с
хоризонтално плъзгане.

Поцинкована зъбна
рейка М4 22х22х2010 mm
с отвори за закрепване
откъм зъбците.
Доставя се с метрични
винтове М6.
Опаковка с 1 бр.

Кабел с бързо
окабеляване за
включване. L = 5 m.

Кабел с бързо
окабеляване за
включване. L = 8 m.

Кабел с бързо
окабеляване за
включване. L = 11 m.

Индустриална
бутониера оборудвана
с два контакта,
които обикновено са
отворени.

IPB.NC

RF.SUN

RF

SC.RF

Индустриална
бутониера оборудвана
с един отворен и един
затворен контакт.

Устройство работещо с
батерия, зареждана от
соларен панел, закрепен
на подвижния ръб.

Устройство с
незареждаема батерия
с гарантиран срок на
работа 2 години.

Устройство захранвано
на 12/24 Vdc с функция
за самопроверка и 2
изхода за свързване
към електронните
управляващи устройства.

нова пластмасова кутия
бързо окабеляване за включване
оборудван с абсолютен енкодер
крило до 40 m 2

230 Vac | 400 Vac
• Нереверсивен електромеханичен мотор-редуктор с бързо
деблокиране или ръчна аврийна маневра, наличен както
във версия монофазен 230 Vac така и трифазен
400 Vac и съотношение на редукция 1/20
• Нова пластмасова кутия, която позволява да се улеснят
операциите на окабеляване на мотора, благодарение на
челната позиция и на възможността за достъп с кабелите
от три различни позиции
• Оборудван с абсолютен енкодер, който позволява
регулирането на позицията на крайните изключватели
за отваряне и затваряне на вратата, директно в блока за
управление
• Бързо окабеляване за включване за едно лесно и бързо
инсталиране
• Налични два аксесоара за препращане с верига със
съотношение на редукция 1:1 (инсталиране на мотор
извън ос) или 1:1,8 (мултипликатор на въртящ момент
или скоростен)
• Гарантирана максимална безопасност също и във фазите
на задействане на бързото деблокиране, благодарение на
един микропрекъсвач, който прекъсва захранването
на мотора
• Редукциите в маслена баня с винт от закалена стомана
и ангренажът от бронз, гарантират висока
производителност, максимална надеждност и безшумност
• Моделът монофазен (VN.M20ESW) е наличен
също така и във версия в комплект с мотор,
кабел от 5 m и централа за управление THINKY

70

KVN.M20ESW

БЛОК ЗА
УПРАВЛЕНИЕ

КАБЕЛ

1x VN.M20ESW

1x THINKY

1x CABLE VN.ESW 5
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ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

VN.S20 ESW

Мрежово захранване

230 Vac (50-60Hz)

Захранване на мотора

230 Vac

Максимално консумиран ток

3,3 A

1,7 A

3,3 A

1,7 A

Момент на мотора

130 Nm

180 Nm

130 Nm

180 Nm

Максимално външно въртене

18

18

18

18

Честота на въртене на вала

24 r.p.m.

24 r.p.m.

24 r.p.m.

24 r.p.m.

Отвор за оста

1” (25,4 mm)

1” (25,4 mm)

1” (25,4 mm)

1” (25,4 mm)

Предав. отношение за кр. изключватели 1/20

1/20

1/20

1/20

Употреба

30%

50%

30%

50%

Ниво на защита

IP40

IP40

IP40

IP40

Работна температура

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

Смазване

МАСЛО

МАСЛО

МАСЛО

МАСЛО

Максимална площ на вратата

35 m /max

40 m /max

35 m /max

40 m 2 /max

Тегло

15,2 kg

15,2 kg

15,5 kg

15,5 kg

Броя на палет

32

32

24

24

2

VN.ST20 ESW

VN.M20 ESW

400 Vac (50-60Hz)

230 Vac (50-60Hz)

400 Vac

230 Vac

2

2

VN.MT20 ESW
400 Vac (50-60Hz)
400 Vac
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НАЛИЧНИ
КОМПЛЕКТИ

107

AВТОМАТИКА ЗА ГАРАЖНИ И ИНДУСТРИАЛНИ ВРАТИ

VN.MT40V
ГОЛЕМИ СЕКЦИОННИ ВРАТИ,
РОЛЕТКОВИ ВРАТИ И НЕБАЛАНСИРАНИ ЩОРИ
ПРОМИШЛЕНА УПОТРЕБА

VN.MT40V

VN.MT40V

AВТОМАТИКА ЗА ГАРАЖНИ И ИНДУСТРИАЛНИ ВРАТИ

КОНТРОЛНИ БЛОКОВЕ:
VN.MT40V

THINKY
START

141
142

VN.A30

VN.A3175

VN.A40

VN.RV

VN.RM

VN.CTA

Адаптор за ос 30 mm.

Адаптор за ос 31.75 mm.

Адаптор за ос 40 mm.

Предавателен
механизъм 1:1.8 за ос
1”(25.4 mm), състоящ
се от 2 зъбни колела с
външен диаметър 78
и 138.4 mm и верига с
дължина 1 m

Предавателен
механизъм 1:1 за ос
1”(25.4 mm), състоящ
се от 2 зъбни колела
с външен диаметър
78 mm и верига с
дължина 1 m

Удължител за верига
за VN.M.

IPB.NO

IPB.NC

RF.SUN

RF

SC.RF

Индустриална
бутониера оборудвана
с два контакта,
които обикновено са
отворени.

Индустриална
бутониера оборудвана
с един отворен и един
затворен контакт.

Устройство работещо с
батерия, зареждана от
соларен панел, закрепен
на подвижния ръб.

Устройство с
незареждаема батерия
с гарантиран срок на
работа 2 години.

Устройство захранвано
на 12/24 Vdc с функция
за самопроверка и 2
изхода за свързване
към електронните
управляващи устройства.

ръчна аварийна маневра с верига
бързо деблокиране

400 Vac
• Нереверсивен електромеханичен мотор-редуктор,
оборудван с ръчна маневра с верига и деблокиране
в случай на авария
• Вентилиран електрически мотор, идеален за интензивна
употреба и оборудван с електро-спирачка
• Налични два аксесоара за препращане с верига със
съотношение на редукция 1:1 (инсталиране на мотор
извън ос) или 1:1,8 (мултипликатор на въртящ момент или
скоростен)
• Гарантирана максимална безопасност също и във
фазите на ръчна маневра, благодарение на един
микропрекъсвач, който прекъсва захранването на мотора
• Редукциите в маслена баня с винт от закалена
стомана и ангренажът от бронз гарантират висока
производителност, максимална надеждност и безшумност
• 4 крайни изключвателя с микрометрично регулиране

108

VN.MT40V

Мрежово захранване

400 Vac (50-60Hz)

Захранване на мотора

400 Vac

Максимално консумиран ток

2,2 A

Момент на мотора

340 Nm

Максимално външно въртене

38

Честота на въртене на вала

24 r.p.m.

Отвор за оста

1” (25,4 mm)

Предав. отношение за кр. изключватели

1/40

Употреба

интензивна употреба

Ниво на защита

IP40

Работна температура

-20°C /+50°C

Смазване

МАСЛО

Тегло

22,9 kg

Броя на палет

16

www.beninca.com
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AВТОМАТИКА ЗА ГАРАЖНИ И ИНДУСТРИАЛНИ ВРАТИ

VN.S40V
ИНДУСТРИАЛНИ ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ И
СГЪВАЕМИ ВРАТИ С ПОВЕЧЕ ОТ 2 СЕКЦИИ
ПРОМИШЛЕНА УПОТРЕБА
вградено деблокиране с жило и дръжка

VN.S40V

VN.S40V

AВТОМАТИКА ЗА ГАРАЖНИ И ИНДУСТРИАЛНИ ВРАТИ

КОНТРОЛНИ БЛОКОВЕ:
VN.S40V

THINKY
START
CELL.P

141
142
139

VN.CT

VN.GT

VN.T

VN.S

1/2” верига. Опаковка
от 5 m.

Звено за верига VN.CT.

Устройство за натягане
на верига.

Закрепващ комплект
за VN.T.

RF.SUN

RF

SC.RF

Устройство работещо с
батерия, зареждана от
соларен панел, закрепен
на подвижния ръб.

Устройство с
незареждаема батерия
с гарантиран срок на
работа 2 години.

Устройство захранвано
на 12/24 Vdc с функция
за самопроверка и 2
изхода за свързване
към електронните
управляващи устройства.

IPB.NO
Индустриална
бутониера оборудвана
с два контакта,
които обикновено са
отворени.

IPB.NC
Индустриална
бутониера оборудвана
с един отворен и един
затворен контакт.

230 Vac
• Нереверсивен електромеханичен мотор-редуктор
• Гарантирана максимална безопасност също и във фазите
на задействане на бързото деблокиране, благодарение на
един микропрекъсвач, който прекъсва захранването на
мотора
• Редукциите в маслена баня с винт от закалена
стомана и ангренажът от бронз гарантират висока
производителност, максимална надеждност и безшумност
• 4 крайни изключвателя с микрометрично регулиране

VN.S40V

Мрежово захранване

230 Vac (50-60Hz)

Захранване на мотора

230 Vac

Максимално консумиран ток

1,5 A

Момент на мотора

135 Nm

Максимално външно въртене

38

Честота на въртене на вала

48 r.p.m.

Отвор за оста

1” (25,4 mm)

Предав. отношение за кр. изключватели

1/40

Употреба

40%

Ниво на защита

IP40

Работна температура

-20°C /+50°C

Смазване

МАСЛО

Максимално тегло на вратата

800 kg

Тегло

15,3 kg

Броя на палет

32
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AВТОМАТИКА ЗА ГАРАЖНИ И ИНДУСТРИАЛНИ ВРАТИ

ADAM
ADAM24

ADAM | ADAM24

ADAM | ADAM24

AВТОМАТИКА ЗА ГАРАЖНИ И ИНДУСТРИАЛНИ ВРАТИ

КОНТРОЛНИ БЛОКОВЕ:
ADAM

BRAINY

134

ADAM24

BRAINY24+
BRAINY24

143
144
ADAM.B
Поцинковано
телескопично рамо
със заварена втулка,
комплектовано с
аксесоари за закрепване
(L = 600 mm).

ВРАТИ ТИП ХАРМОНИКА С 2 КРИЛА
ПРОМИШЛЕНА УПОТРЕБА
с вградено енкодерно устройство

ADAM.BL
Поцинковано
телескопично рамо
със заварена втулка,
комплектовано с
аксесоари за закрепване
(L = 1200 mm).

ADAM.LED

VN.MS

FC.ADAM

ID.TA

Аксесоар за LED
сервизна лампа,
предлагана за моделите
ADAM/ADAM24.

Принадлежности за
ръчно деблокиращо
устройство.

Комплект крайни
изключватели за ADAM/
ADAM24.

Предупредителна
табелка.

крило до 120 kg

Нереверсивен електромеханичен мотор-редуктор с
енкодер, който се предлага на захранване от 230 Vac
или 24 Vdc. Просто и бързо монтиране, оборудван с
жило за бързо деблокиране. Предлага се аксесоар
за светодиодна сервизна лампа.

230 Vac
• Нереверсивен електромеханичен мотор-редуктор
на 230 Vac
• Наличието на енкодер предотвратява удар и
осигурява прецизност при движението на вратата
• Вътрешните метални части осигуряват максимална
производителност и дълготрайност

• Нереверсивен електромеханичен мотор-редуктор
за интензивна употреба на 24 Vdc
• Наличието на енкодер предотвратява удар и
осигурява прецизност при движението на вратата
• Система с амперметричен датчик за откриване на
препятствие и предотвратявате на удар
• Вътрешните метални части осигуряват максимална
производителност и дълготрайност

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

ADAM

ADAM.24*

Мрежово захранване

230 Vac (50-60Hz)

230 Vac (50-60Hz)

Захранване на мотора

230 Vac

24 Vdc

Максимално консумиран ток

1,75 A

8A

Момент на мотора

350 Nm

260 Nm

Употреба

30%

интензивна употреба

Ниво на защита

IP44

IP44

Работна температура

-20°C /+50°C

-20°C /+50°C

Максимален дължина на крило

1,5 m

1,3 m

Максимален тегло на крило

120 kg

100 kg

Тегло

12,4 kg

11,2 kg

Броя на палет

27

27

www.beninca.com
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24 Vdc | интензивна употреба
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ПЪТНИ БАРИЕРИ & АНТИ-ПАРКИНГИ

ПЪТНИ БАРИЕРИ & АНТИ-ПАРКИНГИ

ПЪТНИ БАРИЕРИ
& АНТИ-ПАРКИНГИ

КОНТРОЛНИ
БЛОКОВЕ

ПЪТНИ
БАРИЕРИ

LADY

24 Vdc

рамо до 4 m

интензивна употреба

LADY.5

24 Vdc

рамо до 5 m

интензивна употреба

EVA.5

24 Vdc

рамо до 5 m

интензивна употреба

VE.650

24 Vdc

рамо до 6,5 m

интензивна употреба

EVA.7

24 Vdc

рамо до 7 m

интензивна употреба

EVA.8

24 Vdc

рамо до 8 m

интензивна употреба

LADY
LADY.I

CP.LADY*

LADY.5

CP.LADY*

LADY.5I

CP.LADY*

EVA.5

CP.EVA*

VE.650

DA.24V*

VE.650I

DA.24V*

EVA.7

--CP.EVA*

EVA.8

CP.EVA*

КОНТРОЛНИ
БЛОКОВЕ

АНТИПАРКИНГИ

VE.SOR

24 Vdc

автоматичен

интензивна употреба

VE.SOM

VE.SOR

DA.SO4

VE.SOM

ръчен

* Вграден блок за управление
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ПЪТНИ БАРИЕРИ & АНТИ-ПАРКИНГИ

EVA.5

EVA.5

EVA.5

ПЪТНИ БАРИЕРИ & АНТИ-ПАРКИНГИ

КОНТРОЛНИ БЛОКОВЕ:
EVA.5

CP.EVA

169

ПЪТНИ БАРИЕРИ
управление с вграден приемник и абсолютен енкодер
вградено зарядно устройство
външно деблокиране
крило до 5 m

24 Vdc | интензивна употреба
• Електромеханична бариера на 24 Vdc за интензивна
употреба, оборудвана с блок за управление с приемник
и зареждане на вградени батерии и превключващо
зарядно устройство с разширен диапазон от 100 до
250 Vac, 50/60 Hz
• Оборудвана с вграден абсолютен енкодер, за да позволи
максималната точност при забавяне и разширен
контрол на движението на гредата, без никога да губи
референтната точка, дори и при липса на електрическо
захранване или при деблокиране на автоматизацията
• Вградена система STC System за точно изчисляване
на въртящия момент
• Лесно инсталиране и възможност за бързо свързване
за функциониране в режим срещуположни бариери,
благодарение на допълнителната платка SIS
• Намалени консумации в режим stand-by
• Възможност за монтаж на фотоклетки FTC.S,
благодарение на скритата система, която позволява
перфектната интеграция
• Вградена сигнална лампа (има нужда от допълнителна
платка EVA.LAMP)
Не е включена фундаментна плоча

EVA5.A2

EVA5.G

VE.PS

VE.AM

VE.RAST

Елипсовидна греда от
боядисан алуминий,
комплект с тапа и гумен
профил (L. 5 m).

Елипсовидна греда от
боядисан алуминий
разделена на
две части всяка от по
2,5 m. Доставя се със
свързване.

Алуминиево съединение
за ЕVА.5А.

Фундаментна плоча с
винтове с квадратна
глава.

Подвижна опора за
греди.

Алуминиева решетка
L = 2 m, Н = 60 cm.

EVA.AF

EVA.L

EVA.LAMP

EVA.SUP

VE.CS

LED.TL

Прахово боядисана
неподвижна опора.

Комплект мигащи
светлини за греда.

Свързване за мигаща
лампа.

Конзола за аксесоари
EVA.

Контролен блок за
светофари.

LED светофар с две
светлини на 230 Vac.

SIS

DA.2S

VE.KM1HN

VE.KM2HN

FTC.S

EVA.CAT5

Електронна платка
с бърза връзка,
която позволява
синхронизираното
движението на
2 автоматизации
(срещуположни бариери).
Необходима е една
платка за всеки мотор.

Електронна платка,
която позволява
синхронизираното
движение с
2 автоматизации
(срещуположни бариери).

Метал детектор на
24 Vac/dc едноканален.

Метал детектор на
24 Vac/dc двуканален.

Синхронизирани
фотоклетки на 24 Vdc.
Може да синхронизира
до 4 двойки фотоклетки.

Комплект от 20
светлоотразяващи
стикера.

ДЪЛЖИНА НА ГРЕДАТА (m)

АКСЕСОАРИ
ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

3

3,5

4

4,5

5

EVA5.A

C

C

B

B

A

EVA5.A + VE.RAST

C

B

B

A

A

EVA5.A + VE.AM

C

C

B

B

A

EVA5.A + VE.RAST + VE.AM

C

B

B

A

A

EVA5.A + SC.RES

C

B

B

A

A

EVA5.A + SC.RES + VE.AM

C

B

B

A

A

Описание: EVA.5A: греда с долен гумен и горен профил/ VE.RASТ: Алуминиева
преграда/ VЕ.АМ: Подвижна стойка за греда/ SC.RES: Чувствителен
съпротивителен ръб (съответстващ на чл. 4 на Машинната Директива).
Внимание: Монтажът на VE.RASТ влияе на използването на SC.RES и обратно.
Монтажът на комплекта мигащи светодиоди не влияе на балансирането на гредата.
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ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

EVA.5

Мрежово захранване

100 ÷ 250 Vac (50-60Hz)

Захранване на мотора

24 Vdc

Максимално консумиран ток

1,6 A

Консумация в покой

40 mA

Момент на мотора

205 Nm

Време за отваряне

3,5” ÷ 6”

Употреба

интензивна употреба

Ниво на защита

IP44

Работна температура

-20°C /+50°C

Тегло

54,8 kg

Броя на палет

9

www.beninca.com
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EVA.7

EVA.7

EVA.7

ПЪТНИ БАРИЕРИ & АНТИ-ПАРКИНГИ

КОНТРОЛНИ БЛОКОВЕ:
EVA.7

CP.EVA

169

ПЪТНИ БАРИЕРИ
управление с вграден приемник и абсолютен енкодер
вградено зарядно устройство
външно деблокиране
2 стандартни пружини по 480 mm включени

EVA7.A

EVA7.A2

EVA7.G

VE.P650

VE.AM

VE.RAST

Елипсовидна греда от
боядисан алуминий,
комплект с тапа и гумен
профил (L.7 m).

Елипсовидна греда от
боядисан алуминий
разделена на
две части всяка от по
3,5 m. Доставя се със
свързване.

Алуминиево съединение
за ЕVА.7А.

Фундаментна плоча с
винтове с квадратна
глава.

Подвижна опора за
греди.

Алуминиева решетка
L = 2 m, Н = 60 cm.

EVA.AF

EVA.L8

EVA.LAMP

EVA.SUP

VE.CS

LED.TL

Прахово боядисана
неподвижна опора.

Комплект мигащи
светлини за греда.

Свързване за мигаща
лампа.

Конзола за аксесоари
EVA.

Контролен блок за
светофари.

LED светофар с две
светлини на 230 Vac.

EVA.KM

SIS

DA.2S

VE.KM1HN

FTC.S

EVA.CAT7

Пружина за ЕVА.7 жълта,
неутрална или бяла.

Електронна платка
с бърза връзка,
която позволява
синхронизираното
движението на
2 автоматизации
(срещуположни бариери).
Необходима е една
платка за всеки мотор.

Електронна платка,
която позволява
синхронизираното
движение с
2 автоматизации
(срещуположни бариери).

Метал детектор на
24 Vac/dc едноканален.

Синхронизирани
фотоклетки на 24 Vdc.
Може да синхронизира
до 4 двойки фотоклетки.

Комплект от 20
светлоотразяващи
стикера.

крило до 7 m

24 Vdc | интензивна употреба
• 24 Vdc електромеханична бариера за интензивна
употреба. Бариерата може лесно да бъде обърната от
дясна на лява
• Бързо и лесно програмиране на блока за управление,
благодарение на разполагането му в горната част на
бариерата
• Изключително лесни употреба и програмиране на
бариерата
• Възможност за вграждане на фотоклетки тип FTC.S,
благодарение на новаторската система за скриването
им в корпуса на бариерата, което осигурява максимална
функционалност
• Възможност за работа с резервна система за захранване
на батерии
• Амперметрична система против препятствие
• Ново устройство за бързо деблокиране
• Елипсовидна греда с вграден гумен профил отдолу и
възможност за вграждане на светодиодни светлини
отгоре
• Вградена мигаща лампа (изисква като аксесоар платка
EVA.LAMP)
• Три регулируеми крайни изключватели за фазите на
спиране и за затворено положение
• 2 регулируеми механични стопове
• Система за просто, бързо и надеждно балансиране
на гредата
• Аксесоар фундаментна плоча с винтове с квадратна
глава VE.P650
Не е включена фундаментна плоча

ДЪЛЖИНА
НА
ГРЕДАТА
(m)

ТИП
ПРУЖИНА

5

СТАНДАРТНА ПРУЖИНА

---

35

5,5

СТАНДАРТНА ПРУЖИНА

---

90

6

EVA.KM + СТАНДАРТНА ПРУЖИНА 31

15

6,5

N° 2 СТАНДАРТНА ПРУЖИНА

---

5/5

7

N° 2 СТАНДАРТНА ПРУЖИНА

---

35 / 35

ПРИБЛИЗИТЕЛНО НАТЯГАНЕ
НА ПРУЖИНА mm

ДЪЛЖИНА
НА
ГРЕДАТА
(m)

ТИП
ПРУЖИНА

5
5,5

ПРИБЛИЗИТЕЛНО НАТЯГАНЕ
НА ПРУЖИНА mm
EVA.KM

СТАНДАРТНА ПРУЖИНА

СТАНДАРТНА ПРУЖИНА

---

35

EVA.KM + СТАНДАРТНА ПРУЖИНА

---

90

6

N° 2 СТАНДАРТНА ПРУЖИНА

31

15

6,5

N° 2 СТАНДАРТНА ПРУЖИНА

---

5/5

7

---

---

35 / 35

Внимание: Монтажът на VE.RAST влияе на използването на SC.RES и обратно.
Монтажът на комплекта мигащи светодиоди не влияе на балансирането на гредата.
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EVA.7

Мрежово захранване

100 ÷ 250 Vac (50-60Hz)

Захранване на мотора

24 Vdc

Максимално консумиран ток

1,6 A

Консумация в покой

40 mA

Момент на мотора

285 Nm

Време за отваряне

3,5” ÷ 6”

Употреба

интензивна употреба

Ниво на защита

IP44

Работна температура

-20°C /+50°C

Тегло

78,4 kg

Броя на палет

6

EVA.KM СТАНДАРТНА ПРУЖИНА

С АКСЕСОАРИ: (TAПА, EVA.L, SC.RES/VE.RAST, VE.AM)

VE.P650

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

www.beninca.com

БЕЗ АКСЕСОАРИ
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ПЪТНИ БАРИЕРИ & АНТИ-ПАРКИНГИ

EVA.8

EVA.8

EVA.8

ПЪТНИ БАРИЕРИ & АНТИ-ПАРКИНГИ

КОНТРОЛНИ БЛОКОВЕ:
EVA.8

CP.EVA

169

ПЪТНИ БАРИЕРИ
управление с вграден приемник и абсолютен енкодер
вградено зарядно устройство
външно деблокиране
2 стандартни пружини 480 mm и една от 364 mm включени
крило до 8 m

EVA8.A2

VE.P650

VE.AM

VE.RAST

EVA.AF

EVA.L8

Елипсовидна греда от
боядисан алуминий,
комплект с тапа и гумен
профил (L.8 m). Доставя
се само във вариант на
части със свързвания.

Фундаментна плоча с
винтове с квадратна
глава.

Подвижна опора за
греди.

Алуминиева решетка
L = 2 m, Н = 60 cm

Прахово боядисана
неподвижна опора.

Комплект мигащи
светлини за греда.

EVA.LAMP

EVA.SUP

VE.CS

LED.TL

SIS

DA.2S

Свързване за мигаща
лампа.

Конзола за аксесоари
EVA.

Контролен блок за
светофари.

LED светофар с две
светлини на 230 Vac.

Електронна платка
с бърза връзка,
която позволява
синхронизираното
движението на
2 автоматизации
(срещуположни бариери).
Необходима е една
платка за всеки мотор.

Електронна платка,
която позволява
синхронизираното
движение с
2 автоматизации
(срещуположни бариери).

VE.KM1HN

VE.KM2HN

FTC.S

EVA.CAT7

Метал детектор на
24 Vac/dc едноканален.

Метал детектор на
24 Vac/dc двуканален.

Синхронизирани
фотоклетки на 24 Vdc.
Може да синхронизира
до 4 двойки фотоклетки.

Комплект от 20
светлоотразяващи
стикера.

24 Vdc | интензивна употреба
• 24 Vdc електромеханична бариера за интензивна
употреба. Бариерата може лесно да бъде обърната от
дясна на лява
• Бързо и лесно програмиране на блока за управление,
благодарение на разполагането му в горната част на
бариерата
• Изключително лесни употреба и програмиране на
бариерата
• Възможност за вграждане на фотоклетки тип FTC.S,
благодарение на новаторската система за скриването
им в корпуса на бариерата, което осигурява максимална
функционалност
• Възможност за работа с резервна система за
захранване на батерии
• Амперметрична система против препятствие
• Ново устройство за бързо деблокиране
• Елипсовидна греда с вграден гумен профил отдолу и
възможност за вграждане на светодиодни светлини
отгоре
• Вградена мигаща лампа (изисква като аксесоар платка
EVA.LAMP)
• Три регулируеми крайни изключватели за фазите на
спиране и за затворено положение
• 2 регулируеми механични стопове
• Система за просто, бързо и надеждно балансиране
на гредата
• Аксесоар фундаментна плоча с винтове с квадратна
глава VE.P650
Не е включена фундаментна плоча

СТАНДАРТНИ АКСЕСОАРИ

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

EVA.8

8m

---

Мрежово захранване

100 ÷ 250 Vac (50-60Hz)

VE.RAST

Захранване на мотора

24 Vdc

SC.RES

Максимално консумиран ток

1,6 A

VE.RAST + VE.AM

Консумация в покой

40 mA

SC.RES + VE.AM

Момент на мотора

285 Nm

Време за отваряне

3,5” ÷ 6”

Употреба

интензивна употреба

Ниво на защита

IP44

Работна температура

-20°C /+50°C

Тегло

82 kg

Броя на палет

6

www.beninca.com

ДЪЛЖИНА НА ГРЕДАТА

7m

Внимание: Монтажът на VE.RAST влияе на използването на SC.RES и обратно.
Монтажът на комплекта мигащи светодиоди не влияе на балансирането на гредата.

VE.P650
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ПЪТНИ БАРИЕРИ & АНТИ-ПАРКИНГИ

LADY

LADY | LADY.I

LADY | LADY.I

ПЪТНИ БАРИЕРИ & АНТИ-ПАРКИНГИ

КОНТРОЛНИ БЛОКОВЕ:
LADY

CP.LADY

170

ПЪТНИ БАРИЕРИ
управление с вграден приемник
вградено зарядно устройство
външно деблокиране

LADY.P

LADY.A

LADY.A2

LADY.GT

VE.PS

VE.AM

4.2 m прахово
боядисана бяла
алуминиева греда.

4,2 m алуминиева
греда с тапа.
Размери 60x38 mm.

Алуминиева греда,
разрязана на две части
всяка по 2,1 m.
Размери 60x38 mm.
Нуждае се от приставка
LADY.GT.

Приставка за летва
LADY.A2.

Фундаментна плоча с
винтове с квадратна
глава.

Подвижна опора за
греди.

VE.RAST

VE.AF

LADY.COL

LADY.SN

LADY.L

VE.CS

Алуминиева решетка
L = 2 m, Н = 60 cm

Прахово боядисана
неподвижна опора.

Конзола за монтиране
на втора двойка
фотоклетки.

Комплект чупещо
рамо за LADY.A. Не се
разрешава използването
на какъвто и да е друг
аксесоар.

Комплект мигащи
светлини за LADY.P.

Контролен блок за
светофари.

крило до 4 m

VE.AFI
Прахово боядисана
неподвижна опора
INOX.

24 Vdc | интензивна употреба

RAL 2009

• Електромеханична бариера 24 Vdc за интензивна употреба,
оборудвана с блок за управление с приемник и зареждане
на вградени батерии и превключващо зарядно устройство
с разширен диапазон от 100 до 250 Vac, 50/60 Hz
• Лесно инсталиране и възможност за бързо свързване за
функциониране в режим срещуположни плъзгащи врати,
благодарение на допълнителната платка SIS
• Намалена консумация в режим stand by
• Възможност за монтаж на фотоклетки FTC.S,
благодарение на скритата система, която позволява
перфектната интеграция
• Опростена, бърза и надеждна система за балансиране
на гредата
• Регулируеми забавяния
• Налична е и във версия inox LADY.I

LED.TL

SIS

DA.2S

VE.KM1HN

FTC.S

VE.CAT500

LED светофар с две
светлини на 230 Vac.

Електронна платка
с бърза връзка,
която позволява
синхронизираното
движението на
2 автоматизации
(срещуположни бариери).
Необходима е една
платка за всеки мотор.

Електронна платка,
която позволява
синхронизираното
движение с
2 автоматизации
(срещуположни бариери).

Метал детектор на 24
Vac/dc едноканален.

Синхронизирани
фотоклетки на 24 Vdc.
Може да синхронизира
до 4 двойки фотоклетки.

Комплект от 20
светлоотразяващи
стикера.

Не е включена фундаментна плоча

VE.PS

Без аксесоари
LADY.P (само отгоре)
LADY.P (отгоре и отдолу)
VE.RAST
LADY.P (само отгоре) + VE.RAST
LADY.P (само отгоре) + VE.AM
LADY.P (отгоре и отдолу) + VE.AM
LADY.P (само отгоре) + VE.RAST + VE.AM
SC.RES
LADY.P (само отгоре) + SC.RES
SC.RES + VE.AM
LADY.P (само отгоре) + SC.RES + VE.AM

(m)
4,2
A
A
A
----A
-------------

Монтирането на VE.RAST влияе на използването на SC.RES и обратно.
Монтажът на комплектът светещи диоди LADY.L не влияе на балансирането на гредата.

122

LADY

Мрежово захранване

100 ÷ 250 Vac (50-60Hz)

Захранване на мотора

24 Vdc

Максимално консумиран ток

1,5 A

Консумация в покой

40 mA

Момент на мотора

195 Nm

Време за отваряне

3,5” ÷ 6”

Употреба

интензивна употреба

Ниво на защита

IP44

Работна температура

-20°C /+50°C

Тегло

50,8 kg

Броя на палет

9

www.beninca.com

СТАНДАРТНИ АКСЕСОАРИ

ДЪЛЖИНА НА ГРЕДАТА
2,2
2,7
3,2
3,7
C
C
C
B
C
C
B
B
C
C
B
B
C
B
B
A
C
B
B
A
C
B
B
A
C
B
B
A
C
B
A
--C
B
B
A
C
B
A
A
C
B
A
A
C
B
A
---

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
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ПЪТНИ БАРИЕРИ & АНТИ-ПАРКИНГИ

LADY.5

LADY.5 | LADY.5I

LADY.5 | LADY.5I

ПЪТНИ БАРИЕРИ & АНТИ-ПАРКИНГИ

КОНТРОЛНИ БЛОКОВЕ:
LADY.5

CP.LADY

170

ПЪТНИ БАРИЕРИ
вграден блок за управление
вградено зарядно устройство
външно деблокиране

LADY.P5

LADY.A5

VE.PS

VE.AM

VE.RAST

VE.AF

5.2 m прахово
боядисана бяла
алуминиева греда.

5.2 m алуминиева греда
с тапа.
Размери 60х38 mm.

Фундаментна плоча с
винтове с квадратна
глава.

Подвижна опора за
греди.

Алуминиева решетка
L = 2 m, Н = 60 cm

Прахово боядисана
неподвижна опора.

крило до 5 m

24 Vdc | интензивна употреба
• Електромеханична бариера на 24 Vdc за интензивна
употреба, оборудвана с блок за управление с приемник
и зареждане на вградени батерии и превключващо
зарядно устройство с разширен диапазон
от 100 до 250 Vac, 50/60 Hz
• Лесно инсталиране и възможност за бързо свързване за
функциониране в режим срещуположни плъзгащи врати,
благодарение на допълнителната платка SIS
• Намалена консумация в режим stand by
• Възможност за вграждане на фотоклетки тип FTC.S
благодарение на новаторската система за скриване,
която позволява тяхното перфектно вграждане
• Опростена, бърза и надеждна система за балансиране
на гредата
• Система с амперметричен датчик за откриване
на препятствие и предотвратявате на удар
• Регулируеми забавяния
• Предлага се иноксов вариант - LADY.5I

VE.AFI

LADY.COL

LADY.SN

LADY.L

VE.CS

LED.TL

Прахово боядисана
неподвижна опора.

Конзола за монтиране
на втора двойка
фотоклетки.

Комплект чупещо
рамо за LADY.A. Не се
разрешава използването
на какъвто и да е друг
аксесоар.

Комплект мигащи
светлини за LADY.P.

Контролен блок за
светофари.

LED светофар с две
светлини на 230 Vac.

SIS

DA.2S

VE.KM1HN

VE.KM2HN

FTC.S

VE.CAT500

Електронна платка
с бърза връзка,
която позволява
синхронизираното
движението на
2 автоматизации
(срещуположни бариери).
Необходима е една
платка за всеки мотор.

Електронна платка,
която позволява
синхронизираното
движение с
2 автоматизации
(срещуположни бариери).

Метал детектор на
24 Vac/dc едноканален.

Метал детектор на
24 Vac/dc двуканален.

Синхронизирани
фотоклетки на 24 Vdc.
Може да синхронизира
до 4 двойки фотоклетки.

Комплект от 20
светлоотразяващи
стикера.

RAL 2009

Не е включена фундаментна плоча

VE.PS

Без аксесоари
LADY.P (само отгоре)
LADY.P (отгоре и отдолу)
VE.RAST
LADY.P (само отгоре) + VE.RAST
LADY.P (само отгоре) + VE.AM
LADY.P (отгоре и отдолу) + VE.AM
LADY.P (само отгоре) + VE.RAST + VE.AM
SC.RES
LADY.P (само отгоре) + SC.RES
SC.RES + VE.AM
LADY.P (само отгоре) + SC.RES + VE.AM
VE.RAST + VE.AM

ДЪЛЖИНА НА ГРЕДАТА (m)
3,7
4,2
4,7
5,2
----C
C
--C
B
B
C
C
B
B
C
B
B
A
C
B
A
A
C
C
B
B
C
B
B
A
B
B
A
A
C
B
B
A
C
B
A
A
B
B
A
A
B
B
A
A
B
B
A
A

Монтирането на VE.RAST влияе на използването на SC.RES и обратно.
Монтажът на комплектът светещи диоди LADY.L не влияе на балансирането на гредата.
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LADY.5

Мрежово захранване

100 ÷ 250 Vac (50-60Hz)

Захранване на мотора

24 Vdc

Максимално консумиран ток

1,6 A

Консумация в покой

40 mA

Момент на мотора

205 Nm

Време за отваряне

3,5” ÷ 6”

Употреба

интензивна употреба

Ниво на защита

IP44

Работна температура

-20°C /+50°C

Тегло

50,8 kg

Броя на палет

9

www.beninca.com

СТАНДАРТНИ АКСЕСОАРИ

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
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ПЪТНИ БАРИЕРИ & АНТИ-ПАРКИНГИ

VE.650

VE.650 | VE.650I

VE.650 | VE.650I

ПЪТНИ БАРИЕРИ & АНТИ-ПАРКИНГИ

КОНТРОЛНИ БЛОКОВЕ:
VE.650

DA.24V

171

ПЪТНИ БАРИЕРИ
вграден блок за управление
доставя се с 2 неутрални пружини
крило до 6,5 m

VE.650A

VE.650A2

VE.C650

VE.C6502

VE.GT24

VE.RP

Греда от боядисан
алуминий с тапи.
Размери:
6500x100x40 mm.

Греда от боядисан
алуминий разрязана
на две части по 3,25 m
всяка една. Нуждае се
от приставка VE.GT24.

Кръгла греда Ø 90 mm
от алуминий
L = 6500 mm прахово
боядисана с тапи
и поцинкована
фиксираща скоба.
Подходяща за зони с
наличен силен вятър.

Кръгла греда Ø 90 mm,
от алуминий, разрязана
на две части всяка от
по 3,25 m. Нуждае се от
приставка VE.GT90.

Алуминиев съединител
за греда VE.650A2.

Гумен профил за
алуминиева греда
VE.C650А с тапи.
Дължина 10 m.

VE.P650

VE.AM

VE.RAST

VE.AF

VE.L650

LED.TL

Фундаментна плоча с
винтове с квадратна
глава.

Подвижна опора за
греди.

Алуминиева решетка
L = 2 m, Н = 60 cm.

Прахово боядисана
неподвижна опора.

Комплект от мигащи
светлини за VE.650А.

LED светофар с две
светлини на 230 Vac.

VE.GT90
Алуминиев съединител
за греда VE.C6502.

RAL 2009

24 Vdc | интензивна употреба
• Електромеханична дясна бариера за интензивна
употреба на 24 Vdc. Бариерата лесно може да бъде
обърната от дясна на лява
• Възможност за вграждане на фотоклетки тип FTC.S
благодарение на новаторската система за скриване,
която позволява тяхното перфектно интегриране
• 2 регулируеми механични стопове
• Възможност за работа на батерии
• Система с амперметричен датчик за откриване
на препятствие и предотвратявате на удар
• Три регулируеми крайни изключватели за фазите
на спиране и за затворено положение
• Предлага се иноксов вариант VE.650I

VE.KMB

VE.KM24

DA.2S

VE.KM1HN

FTC.S

VE.CAT650

Бяла пружина.

Комплект пружини
за VE.650/I, жълта,
неутрална, бяла.

Електронна платка,
която позволява
синхронизираното
движение с 2
автоматизации
(срещуположни бариери).

Метал детектор на
24 Vac/dc едноканален.

Синхронизирани
фотоклетки на 24 Vdc.
Може да синхронизира
до 4 двойки фотоклетки.

Комплект от 20
светлоотразяващи
стикера.

VE.KMG
Жълта пружина.

VE.KMN
Неутрална пружина.

VE.KM2HN
Метал детектор на
24 Vac/dc двуканален.

Не е включена фундаментна плоча
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ТИП
ПРУЖИНА

ДЪЛЖИНА НА
ГРЕДАТА (m)

VE.AM - VE.L650 - SC.RES VE.RP - VE.RAST

1 неутрална

4,5

VE.AM - VE.L650 - SC.RES VE.RP - VE.RAST

1 жълта +
1 неутрална

5

VE.AM - VE.L650 - SC.RES VE.RP - VE.RAST

1 жълта +
1 неутрална

5,5

---

1 жълта +
1 неутрална

6

VE.AM - VE.L650 - SC.RES VE.RP - VE.RAST

2 неутрална

6

VE.AM - VE.L650 - SC.RES VE.RP - VE.RAST

2 неутрална

6,5

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

VE.650*

Мрежово захранване

230 Vac (50-60Hz)

Захранване на мотора

24 Vdc

Максимално консумиран ток

1,6 A

Консумация в покой

40 mA

Момент на мотора

285 Nm

Време за отваряне

5” ÷ 7”

Употреба

интензивна употреба

Ниво на защита

IP44

Работна температура

-20°C /+50°C

Тегло

77,2 kg

Броя на палет

6

www.beninca.com

VE.P650

СТАНДАРТНИ АКСЕСОАРИ

Монтирането на VE.RAST, SC.RES и VE.RP са взаимно изключващи се.

* Налична версия 115 Vac
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ПЪТНИ БАРИЕРИ & АНТИ-ПАРКИНГИ

VE.SOR
VE.SOM

VE.SOR | VE.SOM

VE.SOR | VE.SOM

ПЪТНИ БАРИЕРИ & АНТИ-ПАРКИНГИ

КОНТРОЛНИ БЛОКОВЕ:
VE.SOR

DA.SO4

147

АНТИ-ПАРКИНГИ
предлага се в автоматичен и ръчен вариант

24 Vdc | интензивна употреба
• Автоматика, която запазва вашето място за паркиране
• Лесен и бърз монтаж
• Предлага се ръчен и автоматичен вариант

VE.SOM

VE.SOR

Технически данни

ръчен

24 Vdc / автоматичен

Мрежово захранване

---

230 Vac (50-60Hz)

Захранване на мотора

---

24 Vdc

Максимално консумиран ток

---

2A

Време за отваряне

---

9”

Употреба

---

интензивна употреба

Ниво на защита

---

IP54

Работна температура

---

-20°C /+50°C

Тегло

8 kg

9 kg

Броя на палет

22

22

www.beninca.com
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ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
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КОНТРОЛНИ БЛОКОВЕ

КОНТРОЛНИ БЛОКОВЕ

КОНТРОЛНИ
БЛОКОВЕ
ВЪНШНИ
БЛОКОВЕ ЗА
УПРАВЛЕНИЕ

230 Vac

1 мотор

двукрили портали

HEADY

монофазен
двукрили портали
плъзгащи портали

BRAINY

ВГРАДЕНИ
БЛОКОВЕ ЗА
УПРАВЛЕНИЕ

230 Vac

плъзгащи портали

монофазен

CP.BULL8-OM
CP.BULL-RI

BRAINY.P

CP.BULL OMI

CORE

2 мотора

плъзгащи портали

MATRIX

повдигащи се
врати

LOGICA

индустриални плъзгащи
врати, сгъваеми врати с
повече от 2 крила и щори

CELL.P

секционни врати
и ролетки, мотори
от серията VN

WAVE 230

двукрили портали

HEADY

врати на панти,
насрещни плъзгащи,
хидравлични двигатели
ииндустриални
сгъваеми врати
повдигащи се
врати

230-400 Vac

1 мотор

монофазен | трифазен

секционни врати и
ролетки, сгъваеми
врати с повече от
2 крила, небалансирани
ролетки и индустриални
плъзгащи врати

CP.BULL20-HE

230-400 Vac

гаражни

CP.ZED-AUTR

индустриални врати

UP.VN

плъзгащи портали

CP.BISON OTI

монофазен | тирфазен

CP.BISON OTI L
CP.YAK OTI

24 Vdc

двукрили портали

BRAINY

1 мотор

CP.BN
CP.MBY24

BRAINY.P
плъзгащи портали

LOGICA

CP.PONY
CP.B24ESA
CP.B24TURBO

THINKY

CP.B1524

THINKY.P
THINKY.I
гаражни

START

CP.ZED24
CP.J3M

START.I
24 Vdc

CP.CORE

CP.J4ESA

повдигащи се
врати

LOGICA24

портали и
индустриални сгъваеми
врати с 2 крила максимално

BRAINY24

CP.JT

пътни бариери

BRAINY24.P

CP.EVA
CP.LADY

BRAINY24+

DA.24V
двукрили портали

BRAINY24
BRAINY24.P
BRAINY24+
HEADY24

2 мотора

4 мотора
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повдигащи се
врати

LOGICA24

двукрили врати, насрещно
стоящи плъзгащи портали
индустриални сгъваеми
врати 2 крила максимално

BRAINY24

двукрили портали

HEADY24

анти-паркинги

DA.SO4

GREEN
ECONOMY

KSUN
SUNNY

BRAINY24.P
BRAINY24+
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КОНТРОЛНИ БЛОКОВЕ

SUN SYSTEM

SUN SYSTEM

КОНТРОЛНИ БЛОКОВЕ

SUN SYSTEM
GREEN ECONOMY
СОЛАРЕН ПАНЕЛ 30W

ПРАКТИЧНА, ЕКОЛОГИЧНА!
Системата SUN е перфектното решение за монтаж на автоматизации
на места, където няма постоянно захранване 220 V и спестява средства
за изграждане на конструкции или захранваща линия.

ТЕХНОЛОГИЯ И ЕВОЛЮЦИЯ

KSUN

SUNNY

КОМПЛЕКТ на система за работа с помощта на соларен
панел, направена от: един фотоволтаичен панел (30W)
изграден от монокристален силикон с висока ефективност
и един блок за управление (SUNNY), комплектован с
дисплей и вграден радиоприемник. Приемникът може
да бъде управляван от три типа кодирания: ролинг код,
постоянен код и разширен ролинг код (ARC).

Блок за управление комплектован с дисплей,
радиоприемник с 3 три типа кодирания: ролинг код,
постоянен код и разширен ролинг код (ARC). Можете
да свържете до три фотоволтаични панела към блока
за управление.

Фактът, че има панел с екран, позволява на операторите да следят няколко
важни параметъра като се имат предвид исторически данни и статистика
през цялото време:
• Текущи стойности на напрежението на батериите и на соларния панел
• Текущи стойности на напрежението, подавано от соларния панел и от
батериите
• Брой на дните, в която системата е била използвана
• Средна стойност на зарядния ток на батериите въведена в данните
за консумация
• Съобщения за грешка, отнасящи се до случаи с презареждане на батериите
• Потвърждаване на състоянието за зареждане на батериите

ПРИБЛИЗИТЕЛЕН БРОЙ МАНЕВРИ
НА ДЕН С МОДЕЛ KBOB24-BULL624*
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114

95

76

57

37

18

ПРИБЛИЗИТЕЛЕН БРОЙ МАНЕВРИ
НА ДЕН С МОДЕЛ KBULL424*

191

163

136

108

81

54

26

* Свържете се за по-точни стойности
Данните по-горе се отнасят до конфигурации, които може да използват SUN SYSTEM.

ГЪВКАВ, ПОНЕЖЕ Е ОТВОРЕН
•	È Към блока за управление може да бъдат свързани до 3 соларни панела
•	È Могат да бъдат използвани също и батерии с променлив капацитет (7-50 Ah)

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПО-МАЛКО ЕНЕРГИЯ = ПОВЕЧЕ МАНЕВРИ
• Системата се контролира през блок за управление SUNNY
• SUNNY изключва блока за управление на автоматиката когато тя не се
използва, за да пести енергия и я включва само при получаване на сигнал или
команда за задействане от бутон
• Благодарение на по-ниската консумация от платката при режим на изчакване,
системата е в състояние да осигури няколко маневри дори и в часовете на
деня или в периоди, когато слънчевото греене е по-малко от идеалното за
района.
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DA.BT18

SUN.PANEL

COL.KSUN

COL.BR

Батерии от 18 Ah 12 Vdc.

Високо ефективен
монокристален
силиконов
фотоволтаичен панел
(30W).

Колонка за кутията за
батериите DA.BT18
и блока за управление
SUNNY.LB, оборудван
с изваждаема
тавичка за батерия
H = 650x323x230 mm.

Двойка скоби за
закрепване на
соларния панел към
колонка COL.KSUN.

Панел
ориентация

Полукълбо

ГРАФИКА НА УСРЕДНЕНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЛЪНЧЕВАТА РАДИАЦИЯ/ГРЕЕНЕ

Географска
ширина

Ъгъл на
наклон

0° - 15°

15°

15° - 25°

Същата стойност на
географската ширина

25° - 30°

Да се добавят 5°
към стойността на
географската ширина

30° - 35°

Да се добавят 10°
към стойността на
географската ширина

35° - 40°

Да се добавят 15°
към стойността на
географската ширина

> 40°

Да се добавят 20°
към стойността на
географската ширина

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ НА
БЛОКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

SUNNY

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
НА ФОТОВОЛТАИЧЕН ПАНЕЛ

SUN.PANEL

Вид фотоволтаичен панел

Vmp: 15 ÷ 40 V (напрежение при натоварване)
Wp: 15 ÷ 80 W (максимална мощност)

Напрежение при отворена верига (Voc)

21,5

Захранващ изход

24 Vdc

Напрежение при максимална
мощност (Vmp)

17,5

Степен на защита

IP55

Ток на късо съединение (A)

1,88

Работна температура

-20°C / +50°C

Ток при максимална мощност (A)

1,7

Радиоприемник

433,92 MHz вграден и конфигурируем
(Advanced Rolling Code, Rolling Code, Фиксиран код)

Пикова мощност Wp +/- 5%

30

Брой на кодовете, които
може да бъдат запомнени

64
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КОНТРОЛНИ БЛОКОВЕ

ВЪНШНИ БЛОКОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ | 230 VAC

BRAINY

HEADY

ПРИЛОЖЕНИЕ
1 или 2 двигателя за врати на панти, насрещни плъзгащи врати,
хидравлични двигатели и индустриални сгъваеми врати

ПРИЛОЖЕНИЕ
1 или 2 двигателя за врати на панти

КОНТРОЛНИ БЛОКОВЕ

ЗАХРАНВАНЕ НА БЛОКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
230 Vac

ЗАХРАНВАНЕ НА БЛОКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
230 Vac

ЗАХРАНВАНЕ НА МОТОРИТЕ
230 Vac 500W + 500W

ЗАХРАНВАНЕ НА МОТОРИТЕ
230 Vac 600W + 600W

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ
Вграден LCD дисплей | Вграден радио приемник 433,92 MHz
64 кода и 3 радио кодировки (Advanced Rolling Code, Rolling
Code, Фиксиран Код) | Изваждащи се клемореди | Логика
на автоматично функциониране и полуавтоматично | Вход
стъпка по стъпка, пешеходен и стоп | Вход на фотоклетка
подлежащ на програмиране, активен както при отваряне,
така и при затваряне или активен само при затваряне |
Изход за електрическа брава 230 Vac/сервизна лампа |
Изход за индикатор за сигнализация на отворен портал,
втори радио канал и тест на фотоклетки | Електронно
регулиране на въртящия момент, отделно за всеки мотор и
времето за работа | Фиксирани забавяния | Възможност за
конфигурация на параметри и управление на радио команди
със система Advantouch | Брой маневри | Парола за достъп
до програмиране | Предупреждение поддръжка

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ
Вграден LCD дисплей | Вграден радио приемник 433,92 MHz
64 кода и 3 радио кодировки (Advanced Rolling Code,
Rolling Code, Фиксиран Код) | Изваждащи се клемореди |
Логика на автоматично функциониране, полуавтоматично
и присъствие на човек | Вход на енкодер за отчитане на
препятствия | Отделни крайни изключватели за всеки
мотор | Входове отваря, затваря, пешеходен, стъпка по
стъпка, стоп | Отделни входове за фотоклетка, активна
при отваряне и затваряне и фотоклетка, активна само при
затваряне | Вход за чувствителен ръб N.C или 8K2 | Изход за
електрическа брава 230 Vac и 12 Vac/dc | Изходи, подлежащи
на конфигурация, като индикатор за сигнализация на
отворен портал, сервизна лампа, втори радио канал или
тест на фотоклетки | Автоматично задаване на параметри
на функциониране (с мотори, оборудвани с енкодер) |
Електронно регулиране на въртящия момент, отделно за
всеки мотор и времето за работа | Регулиращи се забавяния
| Възможност за конфигурация на параметри и управление
на радио команди със система Advantouch | Брой маневри
| Парола за достъп и програмиране | Предупреждение
поддръжка
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ВЪНШНИ БЛОКОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ | 230 VAC

DU.V96

DU.V90

DU.9990

E.LOCK

E.LOCKSE

BRAINY.P

E.LOCK

E.LOCKSE

12 Vdс вертикална
електрическа
брава, оборудвана
с насрещник.
Предвидена за
вътрешно/външно
деблокиране.

12 Vdс
хоризонтална
електрическа
брава, оборудвана
с насрещник.
Предвидена за
вътрешно/външно
деблокиране.

Насрещник за
DU.V90.

Електрическа
ключалка на
230 Vac.

Удължен
цилиндър за
електрическа
ключалка E.LOCK.
Той позволяла
да бъдат
деблокирани
портали с до
53 mm дебелина.

BRAINY блокове
за управление са
с вградени бутони
отваряне, затваряне,
стоп в устройството за
управление.

Електрическа
ключалка на
230 Vac.

Удължен
цилиндър за
електрическа
ключалка E.LOCK.
Той позволяла
да бъдат
деблокирани
портали с до
53 mm дебелина.
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КОНТРОЛНИ БЛОКОВЕ
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ВЪНШНИ БЛОКОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ | 230 VAC

ВЪНШНИ БЛОКОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ | 230 VAC

CORE

MATRIX

ПРИЛОЖЕНИЕ
1 двигател за плъзгаща или 1 врата на панти

ПРИЛОЖЕНИЕ
1 двигател за плъзгащ портал

ЗАХРАНВАНЕ НА БЛОКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
230 Vac

ЗАХРАНВАНЕ НА БЛОКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
230 Vac

ЗАХРАНВАНЕ НА МОТОРИТЕ
230 Vac 750W

ЗАХРАНВАНЕ НА МОТОРИТЕ
230 Vac 1000W

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ
Настройка на параметри и логики на функциониране
посредством тример и dip-прекъсвач | Вграден радио
приемник 433,92 MHz 64 кода и 3 радио кодировки
(Advanced Rolling Code, Rolling Code, Фиксиран Код)
| Изваждащи се клемореди | Логика на автоматично
функциониране, полуавтоматично и присъствие на човек
| Вход на енкодер MAG.E за отчитане на препятствия |
Входове за крайни изключватели за мотора | Входове
стъпка по стъпка, стоп, фотоклетка | Вход стъпка по стъпка
подлежащ на конфигурация като отваряне | Вход стоп
подлежащ на конфигурация като затваряне или пешеходен
| Вход на фотоклетка подлежащ на програмиране, активен
както при отваряне, така и при затваряне или активен
само при затваряне | Изход за индикатор за сигнализация
на отворен портал | Автоматично задаване на параметри
на функциониране и забавяне | Регулиращи се забавяния
| Електронно регулиране на въртящия момент на мотор
на 5 нива | Възможност за управление да дистанционни
управления, запаметени на вграден приемник със система
Advantouch

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ
Вграден LCD дисплей | Вграден радио приемник 433,92
MHz 64 кода и 3 радио кодировки (Advanced Rolling Code,
Rolling Code, Фиксиран Код) | Изваждащи се клемореди |
Логика на автоматично функциониране, полуавтоматично
и присъствие на човек | Вход на енкодер за отчитане на
препятствия | Входове за крайни изключватели за мотора
| Входове стоп, отваря, затваря, пешеходен и стъпка по
стъпка | Вход за чувствителен ръб N.C. или 8K2 | Вход
фотоклетка (PHOT O) подлежащ на програмиране активен,
както при отваряне, така и при затваряне или активен само
при затваряне | Вход фотоклетка (PHOT C) активен, както
при отваряне, така и при затваряне | Изход, подлежащ на
конфигурация, като индикатор за сигнализация на отворен
портал, втори радио канал или сервизна лампа | Изход от
тест на фотоклетки | Автоматично задаване на параметри
на функциониране с мотори, оборудвани с енкодер |
Електронно регулиране на въртящия момент на мотор |
Регулиращи се забавяния | Електронното спиране гарантира
едно спиране с точност, дори с тежки врати | Възможност за
конфигурация на параметри и управление на радио команди
със система Advantouch | Парола за достъп до програмиране
| Предупреждение поддръжка

E.LOCK

E.LOCKSE

DA.2S

DA.2S

Електрическа
ключалка на
230 Vac.

Удължен
цилиндър за
електрическа
ключалка E.LOCK.
Той позволяла
да бъдат
деблокирани
портали с до
53 mm дебелина.

Електронен модул,
позволяващ
синхронизиране
на движението
на две
автоматизации
/срещуположни
плъзгащи врати/.

Електронен модул,
позволяващ
синхронизиране
на движението
на две
автоматизации
/срещуположни
плъзгащи врати/.

КОНТРОЛНИ БЛОКОВЕ
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КОНТРОЛНИ БЛОКОВЕ

ВЪНШНИ БЛОКОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ | 230 VAC

ВЪНШНИ БЛОКОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ | 230 VAC

КОНТРОЛНИ БЛОКОВЕ

LOGICA

CELL.P

ПРИЛОЖЕНИЕ
1 или 2 двигателя за плъзгащи врати

ПРИЛОЖЕНИЕ
1 двигател за индустриални плъзгащи врати, сгъваеми врати
с повече от 2 крила и щори

ЗАХРАНВАНЕ НА БЛОКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
230 Vac

ЗАХРАНВАНЕ НА БЛОКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
230 Vac

ЗАХРАНВАНЕ НА МОТОРИТЕ
230 Vac 300W + 300W
ОСНОВНИ ФУНКЦИИ
Вграден LCD дисплей | Вграден радио приемник 433,92 MHz
64 кода и радио кодиране ARC | Изваждащи се клемореди
| Логика на автоматично функциониране, полуавтоматично
и присъствие на човек | Вход на енкодер за отчитане на
препятствия | Отделни крайни изключватели за всеки
мотор | Входове стъпка по стъпка, затваряне и стоп | Вход
за чувствителен ръб N.C. или 8K2 | Вход на фотоклетка
подлежащ на програмиране, активен както при отваряне,
така и при затваряне или активен само при затваряне |
Изход за сервизна лампа 24Vdc | Автоматично задаване
на параметри на функциониране с мотори серия ZED
оборудвани с енкодер | Електромеханична настройка на
въртящия момент на 4 нива | Автоматично задаване на
параметри на функциониране и забавяне | Регулиращи се
забавяния | Възможност за конфигурация на параметри
и управление на радио команди със система Advantouch
| Брой маневри | Парола за достъп до програмиране |
Предупреждение поддръжка

KPO

KPC

Комплект от
2 зелени бутона
(НО) и челен капак
за кутия LB.

Комплект от
2 бутона (зелен
НО и червен НЗ)
и челен капак за
кутия LB.

ЗАХРАНВАНЕ НА МОТОРИТЕ
230 Vac 750W
ОСНОВНИ ФУНКЦИИ
Настройка на параметри и логики на функциониране
посредством тример и dip-прекъсвач | Вграден радио
приемник 433,92 MHz 64 кода и 3 радио кодировки
(Advanced Rolling Code, Rolling Code, Фиксиран Код)
| Изваждащи се клемореди | Логика на автоматично
функциониране, полуавтоматично и присъствие на човек
| Входове за крайни изключватели за мотора | Вход за
чувствителен ръб N.C. или 8K2 или фотоклетка | Входове
за бутони за отваряне, подлежащ на програмиране, като
стъпка по стъпка, и за затваряне | Изход за индикатор за
сигнализация на отворен портал | Електронно регулиране
на въртящия момент на мотор на 5 нива | Възможност за
управление да дистанционни управления, запаметени на
вграден приемник със система Advantouch

4 5 6 7 8 9
P.P.
CLOSE
PHOT
STOP
SW2
SW1
COM

SER L

BLINK

ANT
SHIELD

BAR

AUX

24 Vac

MOT
COM
MOT

1 2 3

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21

SCA
24 Vac
3W max
24 Vac
1A max
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КОНТРОЛНИ БЛОКОВЕ

ВЪНШНИ БЛОКОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ | 230 VAC

ВЪНШНИ БЛОКОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ | 230-400 VAC

WAVE 230

THINKY

ПРИЛОЖЕНИЕ
1 двигател за секционни врати и плъзгащи врати серия VN

ПРИЛОЖЕНИЕ
1 двигател за секционни врати и ролетки, сгъваеми врати с повече
от 2 крила, небалансирани ролетки и индустриални плъзгащи врати

ЗАХРАНВАНЕ НА БЛОКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
100/250 Vac – 50/60 Hz

КОНТРОЛНИ БЛОКОВЕ

ЗАХРАНВАНЕ НА БЛОКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
230 Vac / 400 Vac

ЗАХРАНВАНЕ НА МОТОРИТЕ
230 Vac 1000W

ЗАХРАНВАНЕ НА МОТОРИТЕ
230 Vac 900W / 400 Vac 2200W

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ
Вграден LCD дисплей | Радио приемник 433.92MHz модел
ONE2.WI доставен в базовия комплект | Изваждащи се
клемореди | Логика на автоматично функциониране,
полуавтоматично и присъствие на човек | Входове за
крайни изключватели за мотора | Предразположение за
свързване на абсолютен енкодер и бързо окабеляване
(мотори VN “ESW”) | Автоматично задаване на параметри
на функциониране | Входове стъпка по стъпка, отваря,
затваря, пешеходен, стоп | Вход за чувствителен ръб N.C.
или 8K2 | Вход за обезопасителен датчик | входове за две
двойки фотоклетки, подлежащи на конфигурация, активни
както при отваряне, така и при затваряне или активни само
при затваряне | Изход, подлежащ на конфигурация, като
индикатор за сигнализация на отворен портал, сервизна
лампа, светлина на зона | Изход за тест на фотоклетки
| Изход втори радио канал | Електронно регулиране на
въртящия момент с автоматично изчисляване за всяка
стъпка от движението (STC SYSTEM) | Защита срещу
притискане амперметрично отчитане | Регулиращи се
забавяния | Възможност за конфигурация на параметри
и управление на радио команди със система Advantouch
| Вграден инвертор | Виртуален енкодер | Брой маневри
| Парола за достъп до програмиране | Предупреждение
поддръжка

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ
Вграден LCD дисплей | Вграден радио приемник 433,92 MHz
64 кода и радио кодиране ARC и предразположение за радио
приемник за включване | Предразположение за свързване на
абсолютен енкодер и бързо окабеляване (мотори VN “ESW”) |
Автоматично задаване на параметри на функциониране с мотори,
оборудвани с абсолютен енкодер (VN “ESW”) | Изваждащи
се клемореди | Логика на автоматично функциониране,
полуавтоматично и присъствие на човек | Входове за крайни
изключватели за мотора | Входове отваря, затваря, стъпка по
стъпка, пешеходен и стоп | Входове за 4 двойки фотоклетки
(подлежащи на настройка, активни както за отваряне, така и за
затваряне или активни само при затваряне) и оборудвани с логика
PHOTO TEST | Вход за чувствителен ръб N.C или 8K2 | Вход за
обезопасителен датчик | Изход, подлежащ на конфигурация,
като индикатор за сигнализация на отворен портал, втори радио
канал, помощна светлина и светлина на зона | Изход, подлежащ
на конфигурация, като индикатор за сигнализация на отворен
портал или тест на фотоклетки | Защита при отпадане на фазата
и надвишаване на номиналната стойност на електричество на
мотор | Възможност за управление на параметрите, запаметени
в електронна централа със система Advantouch | Брой маневри |
Парола за достъп до програмиране | Предупреждение поддръжка

XLB.L

DA.2S

ONE.2WI

XLB.L

THINKY.P

THINKY.I

Сигнална лампа
със захранване 24
Vdc. Възможност за
монтаж в кутия XLB
или външно. Мигане с
прекъсната светлина
или фиксирана,
подлежаща на избор.
Нуждае се от антена.

Електронен модул,
позволяващ
синхронизиране
на движението на
две автоматизации
/срещуположни
плъзгащи врати/.

Приемник на
433.92 Mhz, със
захранване 12÷28
VDC/21÷28 VAC,
2 канален, тройно
кодиране: ARC,
RC, Фиксиран
код и куплунг. 512
кода подлежащи
на запазване.

Сигнална лампа
със захранване 24
Vdc. Възможност
за монтаж в
кутия XLB или
външно. Мигане с
прекъсната светлина
или фиксирана,
подлежаща на избор.
Нуждае се от антена.

Вградени бутони за
отваряне, затваряне
и стоп.

Бутони за отваряне,
затваряне и стоп със
самозадържане и
триполюсен ключ за
блокиране на вратата,
които са вградени в
блока за управление.
Кутия подходяща
за използване при
промишлени условия
Степен на защита IP 55.

230 Vac
50 Hz
dISG:oN

II° CH RADIO

230 Vac

GND

LAMP 230 Vac 5A

24 Vdc 0.5A

SCA
SERVICE LIGHT

SAFETY BAR
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400 Vac
50 Hz
dISG:oFF
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КОНТРОЛНИ БЛОКОВЕ
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ВЪНШНИ БЛОКОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ | 230-400 VAC

ВЪНШНИ БЛОКОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ | 24 VDC

КОНТРОЛНИ БЛОКОВЕ

START

BRAINY24+

ПРИЛОЖЕНИЕ
1 двигател за секционни врати и ролетки, сгъваеми врати с повече от
две крила, небалансирани ролетки и индустриални плъзгащи врати

ПРИЛОЖЕНИЕ
1 или 2 двигателя за двукрили врати, насрещно стоящи плъзгащи
портали и индустриални сгъваеми врати с 2 крила максимално

ЗАХРАНВАНЕ НА БЛОКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
230 Vac / 400 Vac

ЗАХРАНВАНЕ НА БЛОКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
100/250 Vac – 50/60 Hz

ЗАХРАНВАНЕ НА МОТОРИТЕ
230 Vac 900W / 400 Vac 2200W

ЗАХРАНВАНЕ НА МОТОРИТЕ
24 Vdc 200W + 200W

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ
Само логика на функциониране присъствие на
човек | Фиксирани клемореди | Входове за крайни
изключватели за мотора | Входове за отваряне,
затваряне и аварийно спиране | Бутони за отваряне и
затваряне, вградени в устройството за управление |
Изход за свързване на сигналната лампа и помощен
кондензатор за импулс на стартиране на мотора

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ
Вграден LCD дисплей | Вграден радио приемник 433,92 MHz
64 кода и 3 радио кодировки (Advanced Rolling Code, Rolling
Code, Фиксиран Код) | Изваждащи се клемореди | Логика на
автоматично функциониране, полуавтоматично и присъствие
на човек | Отделни крайни изключватели за всеки мотор |
Входове отваря, затваря, пешеходен, стъпка по стъпка, стоп
| Отделни входове за фотоклетка, активна при отваряне и
затваряне и фотоклетка, активна само при затваряне | Вход
за чувствителен ръб N.C или 8K2 | Изход за електрическа
брава 12 Vac/dc | Изходи, подлежащи на конфигурация,
като индикатор за сигнализация на отворен портал или
тест на фотоклетки| Изходи, подлежащи на конфигурация
като сервизна лампа или втори радио канал | Автоматично
задаване на параметри на функциониране | Електронно
регулиране на въртящия момент, отделно за всеки мотора
| Защита срещу притискане амперометрично отчитане |
Независимо забавяне по време на отваряне и затваряне за
всеки мотор | Възможност за конфигурация на параметри
и управление на радио команди със система Advantouch
| Брой маневри | Парола за достъп до програмиране |
Предупреждение поддръжка | Вградено зарядно устройство,
съвместимо с батерии DA.BT2/DA.BT6

DA.2S

XLB.L

START.I

DU.V96

DU.V90

DU.9990

BRAINY24.CB-SW

Електронен модул,
позволяващ
синхронизиране
на движението на
две автоматизации
/срещуположни
плъзгащи врати/.

Сигнална лампа
със захранване 24
Vdc. Възможност за
монтаж в кутия XLB
или външно. Мигане
с прекъсната
светлина или
фиксирана,
подлежаща на
избор. Нуждае
се от антена.

Бутони за отваряне,
затваряне и стоп със
самозадържане и
триполюсен ключ за
блокиране на вратата,
които са вградени в
блока за управление.
Кутия подходяща
за използване при
промишлени условия
Степен на защита IP 55.

12 Vdс вертикална
електрическа
брава, оборудвана
с насрещник.
Предвидена за
вътрешно/външно
деблокиране.

12 Vdс
хоризонтална
електрическа
брава, оборудвана
с насрещник.
Предвидена за
вътрешно/външно
деблокиране.

Вертикален
насрещник за
DU.V90.

Аксесоари
с платка за
зареждане
CBY.24 V, 1.2 Ah
батерии и
основа.
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КОНТРОЛНИ БЛОКОВЕ

ВЪНШНИ БЛОКОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ | 24 VDC

BRAINY24

HEADY24

ПРИЛОЖЕНИЕ
1 или 2 двигателя за двукрили врати, насрещно стоящи плъзгащи
портали и индустриални сгъваеми врати с 2 крила максимално

ПРИЛОЖЕНИЕ
1 или 2 двигателя за врати на панти

КОНТРОЛНИ БЛОКОВЕ

ЗАХРАНВАНЕ НА БЛОКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
230 Vac

ЗАХРАНВАНЕ НА БЛОКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
230 Vac – 50/60 Hz

ЗАХРАНВАНЕ НА МОТОРИТЕ
24 Vdc 60W + 60W

ЗАХРАНВАНЕ НА МОТОРИТЕ
24 Vdc 120W + 120W

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ
Вграден LCD дисплей | Вграден радио приемник 433,92 MHz
64 кода и 3 радио кодировки (Advanced Rolling Code, Rolling
Code, Фиксиран Код) | Изваждащи се клемореди | Логика на
автоматично функциониране и полуавтоматично | Отделни
крайни изключватели за всеки мотор | Входове стъпка по
стъпка, пешеходен и стоп | Отделни входове за фотоклетка,
активна при отваряне и затваряне и фотоклетка, активна
само при затваряне | Изход, подлежащ на конфигурация,
като индикатор за сигнализация на отворен портал, втори
радио канал или тест на фотоклетки | Автоматично задаване
на параметри на функциониране | Електронно регулиране на
въртящия момент, отделно за всеки мотор | Защита срещу
притискане амперметрично отчитане и управление на енкодер
| Регулиращи се забавяния по отделно за всеки мотор |
Възможност за конфигурация на параметри и управление
на радио команди със система Advantouch | Брой маневри
| Парола за достъп до програмиране | Предупреждение
поддръжка

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ
Вграден LCD екран | Вграден радиоприемник на 433.92 MHz
с памет за 64 кода и 3 вида кодове ролинг, програмируем
и разширен ролинг код ARC) | Изваждаеми клемореди |
Отделни крайни изключватели за всеки мотор | Входове за
отвори и затвори и пешеходен | Входове за фотоклетки за
отваряне-затваряне и само за затваряне | Н.З. вход или вход
за чувствителен ръб 8K2 | Изход за електрическа ключалка
на 12 Vdc | Изход за светлинен индикатор за отворена врата,
сервизна лампа, втори радио канал и тест на фотоклетки
| Самонастройка на работни параметри | Електронна
настройка на индивидуално свързване за всеки мотор
| Безопасност за предотвратяване на удар, с откриване
от амперметричен датчик и управление на енкодер |
Независимо забавяне по време на отваряне и затваряне за
всеки мотор | Възможност за конфигурация на параметри
и управление на радио команди със система Advantouch
| Брой маневри | Парола за достъп до програмиране |
Предупреждение за поддръжка
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ВЪНШНИ БЛОКОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ | 24 VDC

DU.V96

DU.V90

DU.9990

BRAINY24.CB

BRAINY24.P

DU.V96

DU.V90

DU.9990

L.BY

BRAINY24.CB

12 Vdс вертикална
електрическа
брава, оборудвана
с насрещник.
Предвидена за
вътрешно/външно
деблокиране.

12 Vdс
хоризонтална
електрическа
брава, оборудвана
с насрещник.
Предвидена за
вътрешно/външно
деблокиране.

Вертикален
насрещник за
DU.V90.

Аксесоари
с платка за
зареждане CBY.24
V, 1.2 Ah батерии и
основа.

BRAINY блокове
за управление са
с вградени бутони
отваряне, затваряне,
стоп в устройството за
управление.

12 Vdс вертикална
електрическа
брава, оборудвана
с насрещник.
Предвидена за
вътрешно/външно
деблокиране.

12 Vdс
хоризонтална
електрическа
брава, оборудвана
с насрещник.
Предвидена за
вътрешно/външно
деблокиране.

Вертикален
насрещник за
DU.V90.

Блок за
управление за
електрическа
ключалка на
2/24 Vdc.

Аксесоари
с платка за
зареждане CBY.
24 V, 1.2 Ah
батерии и основа.
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КОНТРОЛНИ БЛОКОВЕ

ВЪНШНИ БЛОКОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ | 24 VDC

ВЪНШНИ БЛОКОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ | 24 VDC

КОНТРОЛНИ БЛОКОВЕ

LOGICA24

DA.SO4

ПРИЛОЖЕНИЕ
1 или 2 двигателя за повдигащи се врати

ПРИЛОЖЕНИЕ
от 1 до 4 антипаркинга VE.SOR

ЗАХРАНВАНЕ НА БЛОКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
230 Vac

ЗАХРАНВАНЕ НА БЛОКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
230 Vac

ЗАХРАНВАНЕ НА МОТОРИТЕ
24 Vdc 80W + 80W

ЗАХРАНВАНЕ НА МОТОРИТЕ
24 Vdc 20W

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ
Настройка на параметри и логики на функциониране
посредством тример и dip-прекъсвач | Вграден радио
приемник 433,92 MHz 64 кода и радио кодиране ARC
| Изваждащи се клемореди | Логика на автоматично
функциониране и полуавтоматично | Входове за крайни
изключватели за мотора | Входове отваря, затваря, стоп,
стъпка по стъпка, фотоклетка | Вход за чувствителен
ръб N.C. или 8K2 | Изход за сервизна лампа 24 Vac/dc |
Електронно регулиране на въртящия момент | Защита срещу
притискане амперметрично отчитане | Фиксирани забавяния
| Възможност за управление да дистанционни управления,
запаметени на вграден приемник със система Advantouch

DA.SO4 | ОСНОВНИ ФУНКЦИИ
Предразположена за радио приемник за включване
| Предразположена за зарядно устройство DA.RB |
Фиксирани клемореди | Помощен изход 24 Vdc max 1 A |
Предразположен за бърза връзка с максимум 4 модула
за управление DA.E | Вход на антена
DA.E | ОСНОВНИ ФУНКЦИИ
Вход стъпка по стъпка | Логика на полуавтоматично
функциониране | Електронно регулиране на въртящия
момент посредством тример | Фиксирани клемореди

DA.E
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KPO

KPC

CBY.24V

DA.BT2

LB

DA.RB

DA.BT2

LB

ONE.2WI

ONE.4WB

Комплект от
2 зелени бутона
(НО) и челен капак
за кутия LB.

Комплект от
2 бутона (зелен
НО и червен НЗ)
и челен капак за
кутия LB.

Платка CB.24V за
заряд на батерии.
Позволява да
се зареждат два
различни типа
батерии: никелметалхидридни и
оловни.

Батерии от 2,1 Ah
12 Vdc.

Стандартна кутия
за контролни
блокове. Ниво
на защита IP 55.
290x220x118 mm.

Платка за заряд
на DA.S04.

Батерии от 2,1 Ah
12 Vdc.

Стандартна кутия
за контролни
блокове. Ниво
на защита IP 55.
290x220x118 mm.

2-канален
приемник на
433,92 MHz със
захранване
12÷28 Vdc/21÷28
Vac и тройно
кодиране ARC, RC
и Фиксиран код,
бърза връзка.
512 запаметяеми
кода.

4-канален
приемник с
широк диапазон
захранване
(115-230 Vac/
Vdc) и тройно
кодиране ARC, RC
и Фиксиран код.
512 запаметяеми
кода.

DA.BT6
Батерии от 6 Ah
12 Vdc.

DA.BT6
Батерии от 6 Ah
12 Vdc.
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КОНТРОЛНИ БЛОКОВЕ

ВЪНШНИ БЛОКОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ | СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА

ВГРАДЕНИ БЛОКОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ | 230 VAC

КОНТРОЛНИ БЛОКОВЕ

CP.CORE

WAVE 230

THINKY

START

•

•

•

•

•

захранване на мотори 400 Vac

•

•

DA.SO4 + DA.E

CELL.P

•

LOGICA24

LOGICA

•

HEADY24

MATRIX

•

BRAINY24

CORE

•

захранване на мотори 24 Vdc
захранване на мотори 230 Vac

BRAINY24+

HEADY

ФУНКЦИИ

BRAINY

ВЪНШНИ БЛОКОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

•

•

•

•

•

ВХОДОВЕ
вход стъпка по стъпка

•

вход отвори

•

•

•

•

вход затвори

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

вход за пешеходно отваряне

•

вход за фотоклетки при отваряне

•

вход за фотоклетки при затварне

•

•

•

•

•

вход стоп

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

вход за електропроводима защита

•

вход краен изключвател отваряне/затваряне мотор1

•

вход краен изключвател отваряне/затваряне мотор2

•

•

•

•

вход за сензор за безопасност

•

•

•

•

•

ИЗХОДИ
изход мотор 1

•

•

изход мотор 2

•

•

изход мигаща лампа

•

•

допълнителен изход за допълнителна ел. ключалка

•

допълнителен изход за карта за електрическа ключалка - по избор

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

допълнителен изход помощна светлина

•

•

•

•

•

•

•

допълнителен изход 24 Vac/dc

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

изход за отворена врата

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

изход за захранване на фотоклекти с фототест
изход за втори радиоканал

•

•

•

•
•

•

ПРИЛОЖЕНИЕ
1 двигател за плъзгащи врати BULL5M
ЗАХРАНВАНЕ НА БЛОКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
230 Vac
ЗАХРАНВАНЕ НА МОТОРИТЕ
230 Vac 750W
ОСНОВНИ ФУНКЦИИ
Настройка на параметри и логики на функциониране
посредством тример и dip-прекъсвач | Вграден радио
приемник 433,92 MHz 64 кода и 3 радио кодировки
(Advanced Rolling Code, Rolling Code, Фиксиран Код)
| Изваждащи се клемореди | Логика на автоматично
функциониране, полуавтоматично и присъствие на човек
| Вход на енкодер MAG.E за отчитане на препятствия |
Входове за крайни изключватели за мотора | Входове
стъпка по стъпка, стоп, фотоклетка | Вход стъпка по
стъпка подлежащ на конфигурация като отваряне |
Вход стоп подлежащ на конфигурация като затваряне
или пешеходен | Вход на фотоклетка подлежащ на
програмиране, активен както при отваряне, така и при
затваряне или активен само при затваряне | Изход
за индикатор за сигнализация на отворен портал |
Автоматично задаване на параметри на функциониране
и забавяне | Регулиращи се забавяния | Електронно
регулиране на въртящия момент на мотор на 5 нива |
Възможност за управление да дистанционни управления,
запаметени на вграден приемник със система Advantouch

ОПЕРАТИВНИ ЛОГИКИ
функция “постоянно натискане”

•

•

•

•

•

•

•

полуавтоматична функция

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

автоматична функция

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

функция “жилищен блок”

•

•

•

•

•

функция стъпка по стъпка (отвори-затвори-отвори)

•

•

•

•

•

•

•

функция на тример при отваряне

•

настройване на време за забавяне

•

фиксирано време за забавяне

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•
•

•

изключване на фотоклетка при отваряне

•

•

•

електрическа спирачка
предварително мигаща лампа

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

затваряне веднага след фотоклетка

•

поддръжка налягането на хидравличен мотор

•

закъснение при отваряне на мотор 1

•

•

•

•

•

закъснение при отваряне на мотор 2

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

DA.2S

MAG.E

Електронен модул,
позволяващ
синхронизиране
на движението на
2 автоматизации
/срещуположни
плъзгащи врати/

Магнитен датчик
за откриване
на препятствия
и управление
забавяне на
движението.

НАСТРОЙКИ
електромеханична настройка на силата
електронна настройка на силата

•
•

•

•

•

настройка на скорост
самонастройка на работни параметри

•

•

настройка на параметри с потенциометър
настройка на параметри с lcd дисплей

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•
•

•

•

•

ДРУГИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
диагностики чрез светодиодите

•

•

•

радио приемник 433,92 MHz с кодиране Rolling Code
радио приемник 433,92 MHz тройно кодиране

•

•

•

•

радио приемник 433,92 MHz с ARC

•

•

•

настройка на параметри с lcd дисплей

•

•

•

•

•

•

брояч на цикли

•

•

•

•

•

•

система за резервно захранване
управление на енкодер

•

•

•

•

управление на инвертор

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

управление на интерфейс KNX
вградена енерго спестяваща система ESA
предупреждение за поддръжка

•

достъп до програмиране чрез парола

•

вградено зарядно устройство
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*Функции, които се активират алтернативно на функции по подразбиране

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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КОНТРОЛНИ БЛОКОВЕ

ВГРАДЕНИ БЛОКОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ | 230 VAC

CP.BULL8-OM

CP.BULL-RI

ПРИЛОЖЕНИЕ
1 двигател за плъзгащи врати от сериите BULL8M и BULL8 OM

ПРИЛОЖЕНИЕ
1 двигател за плъзгащи врати от сериите
BULL10M, BULL15M и BULL20M

ЗАХРАНВАНЕ НА БЛОКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
230 Vac
ЗАХРАНВАНЕ НА МОТОРИТЕ
230 Vac 280W
ОСНОВНИ ФУНКЦИИ
Вграден LCD дисплей | Вграден радио приемник 433,92 MHz
64 кода и 3 радио кодировки (Advanced Rolling Code, Rolling
Code, Фиксиран Код) | Изваждащи се клемореди | Логика на
автоматично функциониране, полуавтоматично и присъствие
на човек | Вход на енкодер за отчитане на препятствия |
Входове за крайни изключватели за мотора | Входове стоп,
стъпка по стъпка, пешеходен | Вход фотоклетка (PHOT O)
подлежащ на програмиране активен, както при отваряне,
така и при затваряне или активен само при затваряне | Вход
фотоклетка (PHOT C) активен, както при отваряне, така и
при затваряне | Вход за чувствителен ръб N.C. или 8K2 |
Изход за индикатор за сигнализация на отворен портал,
втори радио канал, тест на фотоклетки и сервизна лампа
| Автоматично задаване на параметри на функциониране
| Електронно регулиране на въртящия момент на мотор
| Регулиращи се забавяния | Електронното спиране |
Възможност за конфигурация на параметри и управление
на радио команди със система Advantouch | Брой маневри |
Парола за достъп до програмиране
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ВГРАДЕНИ БЛОКОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ | 230 VAC

КОНТРОЛНИ БЛОКОВЕ

ЗАХРАНВАНЕ НА БЛОКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
230 Vac
ЗАХРАНВАНЕ НА МОТОРИТЕ
230 Vac 1000W
ОСНОВНИ ФУНКЦИИ
Вграден LCD дисплей | Вграден радио приемник 433,92 MHz
64 кода и 3 радио кодировки (Advanced Rolling Code, Rolling
Code, Фиксиран Код) | Изваждащи се клемореди | Логика на
автоматично функциониране, полуавтоматично и присъствие
на човек | Вход на енкодер за отчитане на препятствия |
Входове за крайни изключватели за мотора | Входове стоп,
отваря, затваря, пешеходен и стъпка по стъпка | Вход
фотоклетка (PHOT O) подлежащ на програмиране активен,
както при отваряне, така и при затваряне или активен само
при затваряне | Вход фотоклетка (PHOT C) активен, както
при отваряне, така и при затваряне | Вход за чувствителен
ръб N.C. или 8K2 | Изход, подлежащ на конфигурация, като
индикатор за сигнализация на отворен портал, втори радио
канал или сервизна лампа | Изход от тест на фотоклетки
| Автоматично задаване на параметри на функциониране
| Електронно регулиране на въртящия момент на мотор |
Регулиращи се забавяния | Електронното спиране гарантира
едно спиране с точност, дори с тежки врати | Възможност за
конфигурация на параметри и управление на радио команди
със система Advantouch | Брой маневри | Парола за достъп
до програмиране | Предупреждение поддръжка

DA.2S

DA.2S

Електронен модул,
позволяващ
синхронизиране
на движението на
2 автоматизации
/срещуположни
плъзгащи врати/

Електронен модул,
позволяващ
синхронизиране
на движението на
2 автоматизации
/срещуположни
плъзгащи врати/
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КОНТРОЛНИ БЛОКОВЕ

ВГРАДЕНИ БЛОКОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ | 230 VAC

ВГРАДЕНИ БЛОКОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ | 230 VAC

КОНТРОЛНИ БЛОКОВЕ

CP.BULL20-HE

CP.BULL OMI

ПРИЛОЖЕНИЕ
1 двигател за плъзгащи врати от серията BULL20 HE

ПРИЛОЖЕНИЕ
1 двигател за плъзгащи врати от серията BULL17 OMI

ЗАХРАНВАНЕ НА БЛОКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
230 Vac

ЗАХРАНВАНЕ НА БЛОКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
100/250 Vac – 50/60 Hz

ЗАХРАНВАНЕ НА МОТОРИТЕ
230 Vac 1000W

ЗАХРАНВАНЕ НА МОТОРИТЕ
230 Vac 1000W

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ
Вграден LCD дисплей | Вграден радио приемник
433,92 MHz 64 кода и кодиране Advanced Rolling Code
| Изваждащи се клемореди | Логика на автоматично
функциониране, полуавтоматично и присъствие на човек |
Вход на енкодер за отчитане на препятствия | Входове за
крайни изключватели за мотора | Входове стоп, отваря,
затваря, пешеходен и стъпка по стъпка | Вход фотоклетка
(PHOT O) подлежащ на програмиране активен, както при
отваряне, така и при затваряне или активен само при
затваряне | Вход фотоклетка (PHOT C) активен, както при
отваряне, така и при затваряне | Вход за чувствителен
ръб N.C. или 8K2 | Изход за индикатор за сигнализация
на отворен портал, втори радио канал и сервизна лампа
| Изход от тест на фотоклетки | Автоматично задаване на
параметри на функциониране | Електронно регулиране на
въртящия момент на мотор | Регулиращи се забавяния |
Електронното спиране гарантира едно спиране с точност,
дори с тежки врати | Възможност за конфигурация на
параметри и управление на радио команди със система
Advantouch | Брой маневри | Парола за достъп до
програмиране | Предупреждение поддръжка

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ
Вграден LCD дисплей | Радио приемник 433.92MHz модел
ONE2.WI доставен в базовия комплект | Изваждащи се
клемореди | Логика на автоматично функциониране,
полуавтоматично и присъствие на човек | Входове за
крайни изключватели за мотора | Входове стъпка по
стъпка, отваря, затваря, пешеходен, стоп | входове за две
двойки фотоклетки, подлежащи на конфигурация, активни
както при отваряне, така и при затваряне или активни
само при затваряне | Вход за чувствителен ръб N.C. или
8K2 | Вход за обезопасителен датчик | Изход, подлежащ
на конфигурация, като индикатор за сигнализация на
отворен портал, сервизна лампа, светлина на зона |
Изход за тест на фотоклетки | Изход втори радио канал |
Автоматично задаване на параметри на функциониране |
Електронно регулиране на въртящия момент с автоматично
изчисляване за всяка стъпка от движението (STC SYSTEM)
| Защита срещу притискане амперметрично отчитане |
Регулиращи се забавяния | Възможност за конфигурация
на параметри и управление на радио команди със система
Advantouch | Вграден инвертор | Виртуален енкодер |
Брой маневри | Парола за достъп до програмиране |
Предупреждение поддръжка

DA.2S

DA.2S

Електронен модул,
позволяващ
синхронизиране
на движението на
2 автоматизации
/срещуположни
плъзгащи врати/

Електронен модул,
позволяващ
синхронизиране
на движението на
2 автоматизации
/срещуположни
плъзгащи врати/

MOT
COM
MOT
LAMP
230Vac 5A

24 Vdc - 0.5 A

SCA / SERVICE LIGHT

PHOT TEST

COM
OPEN
CLOSE
P.P.
PED
STOP

PHOT O / BAR OPEN
PHOT C

COM
SWO
SWC

SAFETY BAR

II° CH. RADIO

BRAKE
RESISTOR
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КОНТРОЛНИ БЛОКОВЕ

ВГРАДЕНИ БЛОКОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ | 230 VAC

CP.BISON OTI

CP.BISON OTI L

ПРИЛОЖЕНИЕ
1 двигател за плъзгащи врати от серията
BISON25 OTI, BISON35 OTI и BISON45 OTI

ПРИЛОЖЕНИЕ
1 двигател за плъзгаща врата BISON35 OTI L

ЗАХРАНВАНЕ НА БЛОКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
230 Vac o 400 Vac
ЗАХРАНВАНЕ НА МОТОРИТЕ
220 Vac 750W трифазен с инвертор
или 380 Vac 1500W трифазен с инвертор
ОСНОВНИ ФУНКЦИИ
Вграден LCD дисплей | Вграден радио приемник 433,92 MHz
64 кода и 3 радио кодировки (Advanced Rolling Code, Rolling
Code, Фиксиран Код) | Изваждащи се клемореди | Логика на
автоматично функциониране, полуавтоматично и присъствие
на човек | Вход на енкодер за отчитане на препятствия |
Входове за крайни изключватели за мотора | Входове стоп,
отваря, затваря, пешеходен и стъпка по стъпка | Входове
за 4 двойки фотоклетки (подлежащи на настройка, активни
както за отваряне, така и за затваряне или активни само
при затваряне) и оборудвани с логика PHOTO TEST | Вход
за чувствителен ръб N.C. или 8K2 | Вход за обезопасителен
датчик | Предразположение за свързване на инвертор | Изход
за индикатор за сигнализация на отворен портал | Изход,
подлежащ на конфигурация, като втори радио канал, сервизна
лампа или светлина на зона | Изход от тест на фотоклетки
| Автоматично задаване на параметри на функциониране
| Електронно регулиране на въртящия момент на мотор |
Регулиращи се забавяния | Електронното спиране гарантира
едно спиране с точност, дори с тежки врати | Възможност за
конфигурация на параметри и управление на радио команди
със система Advantouch | Брой маневри | Парола за достъп до
програмиране | Предупреждение поддръжка
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ВГРАДЕНИ БЛОКОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ | 230-400 VAC

КОНТРОЛНИ БЛОКОВЕ

ЗАХРАНВАНЕ НА БЛОКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
230 Vac
ЗАХРАНВАНЕ НА МОТОРИТЕ
230 Vac 750W трифазен с инвертор
ОСНОВНИ ФУНКЦИИ
Вграден LCD дисплей | Вграден радио приемник 433,92 MHz
64 кода и 3 радио кодировки (Advanced Rolling Code, Rolling
Code, Фиксиран Код) | Изваждащи се клемореди | Логика на
автоматично функциониране, полуавтоматично и присъствие
на човек | Вход на енкодер за отчитане на препятствия |
Входове за крайни изключватели за мотора | Входове стоп,
отваря, затваря, пешеходен и стъпка по стъпка | Входове
за 4 двойки фотоклетки (подлежащи на настройка, активни
както при отваряне, така и при затваряне или активни само
при затваряне) и оборудвани с логика PHOTO TEST | Вход
за чувствителен ръб N.C. или 8K2 | Вход за обезопасителен
датчик | Предразположение за свързване на инвертор |
Изход за индикатор за сигнализация на отворен портал
| Изход, подлежащ на конфигурация, като втори радио
канал, сервизна лампа или светлина на зона | Изход от тест
на фотоклетки | Автоматично задаване на параметри на
функциониране | Електронно регулиране на въртящия момент
на мотор | Регулиращи се забавяния | Електронното спиране
гарантира едно спиране с точност, дори с тежки врати |
Възможност за конфигурация на параметри и управление
на радио команди със система Advantouch | Брой маневри
| Парола за достъп и програмиране | Предупреждение
поддръжка

DA.2S

DA.2S

Електронен модул,
позволяващ
синхронизиране
на движението на
2 автоматизации
/срещуположни
плъзгащи врати/

Електронен модул,
позволяващ
синхронизиране
на движението на
2 автоматизации
/срещуположни
плъзгащи врати/
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КОНТРОЛНИ БЛОКОВЕ

ВГРАДЕНИ БЛОКОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ | 230 VAC

ВГРАДЕНИ БЛОКОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ | 230 VAC

CP.YAK OTI

CP.ZED-AUTR

ПРИЛОЖЕНИЕ
1 двигател за плъзгаща врата серия YAK25 OTI

ПРИЛОЖЕНИЕ
1 или 2 двигателя серия ZED.RIE, ZED.LRIE

ЗАХРАНВАНЕ НА БЛОКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
100/250 Vac – 50/60 Hz

ЗАХРАНВАНЕ НА БЛОКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
230 Vac

ЗАХРАНВАНЕ НА МОТОРИТЕ
230 Vac 1000W

ЗАХРАНВАНЕ НА МОТОРИТЕ
230 Vac 300W + 300W

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ
Вграден LCD дисплей | Радио приемник 433.92MHz модел
ONE2.WB доставен в базовия комплект | Изваждащи
се клемореди | Логика на автоматично функциониране,
полуавтоматично и присъствие на човек | Входове за
крайни изключватели за мотора | Входове стъпка по
стъпка, отваря, затваря, пешеходен, стоп | входове за две
двойки фотоклетки, подлежащи на конфигурация, активни
както при отваряне, така и при затваряне или активни
само при затваряне | Вход за чувствителен ръб N.C. или
8K2 | Вход за обезопасителен датчик | Изход, подлежащ
на конфигурация, като индикатор за сигнализация на
отворен портал, сервизна лампа или светлина на зона |
Изход за тест на фотоклетки | Изход втори радио канал |
Автоматично задаване на параметри на функциониране
| Електронно регулиране на въртящия момент с
автоматично изчисляване за всяка стъпка от движението
(STC SYSTEM) | Защита срещу притискане амперметрично
отчитане | Регулиращи се забавяния | Възможност за
конфигурация на параметри и управление на радио
команди със система Advantouch | Вграден инвертор |
Виртуален енкодер | Брой маневри | Парола за достъп до
програмиране | Предупреждение поддръжка

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ
Вграден LCD дисплей | Вграден радио приемник 433,92
MHz 64 кода и радио кодиране ARC | Изваждащи се
клемореди | Логика на автоматично функциониране,
полуавтоматично и присъствие на човек | Вход на енкодер
за отчитане на препятствия | Отделни крайни изключватели
за всеки мотор | Входове стъпка по стъпка, затваряне и
стоп | Вход за чувствителен ръб N.C. или 8K2 | Вход на
фотоклетка подлежащ на програмиране, активен както
при отваряне, така и при затваряне или активен само при
затваряне | Изход за сервизна лампа 24Vdc | Автоматично
задаване на параметри на функциониране с мотори серия
ZED оборудвани с енкодер | Електромеханична настройка
на въртящия момент на 4 нива | Автоматично задаване на
параметри на функциониране и забавяне | Регулиращи се
забавяния | Възможност за конфигурация на параметри
и управление на радио команди със система Advantouch
| Брой маневри | Парола за достъп до програмиране |
Предупреждение поддръжка

DA.2S

MAG.E

Електронен модул,
позволяващ
синхронизиране
на движението на
2 автоматизации
/срещуположни
плъзгащи врати/

Магнитен датчик
за откриване
на препятствия
и управление
забавяне на
движението.

P.P.
CLOSE
PHOT
STOP
SW2
SW1
COM

SER L

BLINK

ANT
SHIELD

BAR

AUX

24 Vac

MOT
COM
MOT

LAMP
230Vac 5A

24 Vdc - 0.5 A

SCA / SERVICE LIGHT

PHOT TEST

COM
OPEN
CLOSE
P.P.
PED
STOP

PHOT O / BAR OPEN
PHOT C

COM
SWO
SWC

SAFETY BAR

II° CH. RADIO

BRAKE
RESISTOR
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24 Vac
1A max
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ВГРАДЕНИ БЛОКОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ | 24 VDC

UP.VN

CP.BN

ПРИЛОЖЕНИЕ
1 двигател за индустриални врати от сериите
VN.M20 UP, VN.M40 UP, VN.S20 UP, VN.S40 UP

ПРИЛОЖЕНИЕ
2 мотора BEN за врати на панти

ЗАХРАНВАНЕ НА БЛОКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
230 Vac - 50/60 Hz
ЗАХРАНВАНЕ НА МОТОРИТЕ
230 Vac 1500W max
ОСНОВНИ ФУНКЦИИ
Логика на функциониране зa присъствие на човек
| Изваждащи се клемореди | Отделни входове за
команди OPEN и CLOSE п ри безопасно много
ниско напрежение 12 Vdc | Диагнос тика на входове
посредством LED светлина
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ВГРАДЕНИ БЛОКОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ | 230 VAC

КОНТРОЛНИ БЛОКОВЕ

ЗАХРАНВАНЕ НА БЛОКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
230 Vac – 50/60 Hz
ЗАХРАНВАНЕ НА МОТОРИТЕ
24 Vdc 50W + 50W
ОСНОВНИ ФУНКЦИИ
Вграден LCD дисплей | Вграден радио приемник 433,92
MHz 64 кода и 3 радио кодировки (Advanced Rolling Code,
Rolling Code, Фиксиран Код) | Изваждащи се клемореди |
Логика на автоматично функциониране и полуавтоматично
| Входове стоп, стъпка по стъпка и пешеходен | Отделни
входове за фотоклетка, активна при отваряне и затваряне
и фотоклетка, активна само при затваряне | Вход стъпка
по стъпка, подлежащ на настройка като отваряне | Вход
пешеходен подлежащ на конфигурация като затваряне
| Изход, подлежащ на конфигурация, като индикатор за
сигнализация на отворен портал, сервизна лампа или
втори радио канал | Автоматично задаване на параметри
на функциониране | Електронно регулиране на въртящия
момент, отделно за всеки мотор | Защита срещу притискане
амперметрично отчитане | Регулиращи се забавяния по
отделно за всеки мотор | Възможност за конфигурация на
параметри и управление на радио команди със система
Advantouch | Брой маневри

DA.2S

DU.V96

DU.V90

DU.9990

L.BY

BN.CB

Електронен модул,
позволяващ
синхронизиране
на движението на
2 автоматизации
/срещуположни
плъзгащи врати/

12 Vdс вертикална
електрическа
брава, оборудвана
с насрещник.
Предвидена за
вътрешно/външно
деблокиране.

12 Vdс
хоризонтална
електрическа
брава, оборудвана
с насрещник.
Предвидена за
вътрешно/външно
деблокиране.

Вертикален
насрещник за
DU.V90.

Блок за
управление за
електрическа
ключалка на
2/24 Vdc.

Аксесоари с платка
за зареждане
CBY.24V, 1,2 Ah
батерии и основа.

159

КОНТРОЛНИ БЛОКОВЕ

160

ВГРАДЕНИ БЛОКОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ | 24 VDC

ВГРАДЕНИ БЛОКОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ | 24 VDC

КОНТРОЛНИ БЛОКОВЕ

CP.MBY24

CP.PONY

ПРИЛОЖЕНИЕ
1 или 2 двигателя MBE24 за врати на панти

ПРИЛОЖЕНИЕ
1 двигател за плъзгаща врата от модел PONY

ЗАХРАНВАНЕ НА БЛОКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
230 Vac

ЗАХРАНВАНЕ НА БЛОКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
230 Vac

ЗАХРАНВАНЕ НА МОТОРИТЕ
24 Vdc 90W + 90W

ЗАХРАНВАНЕ НА МОТОРИТЕ
24 Vdc 80W

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ
Вграден LCD дисплей | Вграден радио приемник 433,92
MHz 64 кода и 3 радио кодировки (Advanced Rolling Code,
Rolling Code, Фиксиран Код) | Изваждащи се клемореди |
Логика на автоматично функциониране, полуавтоматично
и присъствие на човек | Отделни крайни изключватели
за всеки мотор | Входове стоп, стъпка по стъпка, отваря,
затваря, и пешеходен | Отделни входове за фотоклетка,
активна при отваряне и затваряне и фотоклетка,
активна само при затваряне | Вход за чувствителен
ръб N.C или 8K2 | Изход за електрическа брава 12 Vdc |
Изход, подлежащ на конфигурация, като индикатор за
сигнализация на отворен портал или тест на фотоклетки
| Изход, подлежащ на конфигурация, като втори радио
канал или сервизна лампа | Автоматично задаване на
параметри на функциониране | Електронно регулиране
на въртящия момент, отделно за всеки мотор | Защита
срещу притискане амперметрично отчитане | Регулиращи
се забавяния по отделно за всеки мотор | Възможност
за конфигурация на параметри и управление на радио
команди със система Advantouch | Брой маневри | Парола
за достъп до програмиране | Предупреждение поддръжка

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ
Вграден LCD дисплей | Вграден радио приемник 433,92 MHz
64 кода и 3 радио кодировки (Advanced Rolling Code, Rolling
Code, Фиксиран Код) | Устройство ESA SYSTEM вградено
за енергийно спестяване | Фиксирани цветни клемореди |
Логика на автоматично функциониране и полуавтоматично
| Входове за крайни изключватели за мотора | Входове
стъпка по стъпка и стоп | Вход на фотоклетка подлежащ
на програмиране, активен както при отваряне, така и при
затваряне или активен само при затваряне | Тест фотоклетки
| Автоматична настройка на параметри на функциониране
| Електронно регулиране на въртящия момент | Защита
срещу притискане амперметрично отчитане | Регулиращи
се забавяния | Възможност да се зададе отваряне на
пешеходен вход от дистанционно управление

DU.V96

DU.V90

DU.9990

CBY.24V

DA.BT2

LB

DA.2S

CBY.24V

DA.BT2

LB

12 Vdс вертикална
електрическа
брава, оборудвана
с насрещник.
Предвидена за
вътрешно/външно
деблокиране.

12 Vdс
хоризонтална
електрическа
брава, оборудвана
с насрещник.
Предвидена за
вътрешно/външно
деблокиране.

Вертикален
насрещник за
DU.V90.

Платка CB.24V за
заряд на батерии.
Позволява да
се зареждат два
различни типа
батерии: никелметалхидридни и
оловни.

Батерии от 2,1 Ah
12 Vdc.

Стандартна кутия
за контролни
блокове. Ниво
на защита IP 55.
290x220x118 mm.

Електронен модул,
позволяващ
синхронизиране
на движението на
2 автоматизации
/срещуположни
плъзгащи врати/

Платка CB.24V за
заряд на батерии.
Позволява да
се зареждат два
различни типа
батерии: никелметалхидридни и
оловни.

Батерии от 2,1 Ah
12 Vdc.

Стандартна кутия
за контролни
блокове. Ниво
на защита IP 55.
290x220x118 mm.

DA.BT6
Батерии от 6 Ah
12 Vdc.

DA.BT6
Батерии от 6 Ah
12 Vdc.
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ВГРАДЕНИ БЛОКОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ | 24 VDC

ВГРАДЕНИ БЛОКОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ | 24 VDC

CP.B24ESA

CP.B24 TURBO

ПРИЛОЖЕНИЕ
1 двигател за плъзгаща врата от сериите
BULL424ESA и BULL624ESA

ПРИЛОЖЕНИЕ
1 двигател за плъзгаща врата от сериите BULL624/1224 TURBO

ЗАХРАНВАНЕ НА БЛОКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
230 Vac
ЗАХРАНВАНЕ НА МОТОРИТЕ
24 Vdc 80W
ОСНОВНИ ФУНКЦИИ
Вграден LCD дисплей | Вграден радио приемник 433,92 MHz
64 кода и 3 радио кодировки (Advanced Rolling Code, Rolling
Code, Фиксиран Код) | Устройство ESA SYSTEM вградено
за енергийно спестяване | Изваждащи се клемореди |
Логика на автоматично функциониране, полуавтоматично
и присъствие на човек | Входове за крайни изключватели
за мотора | Отделни входове за фотоклетка, активна при
отваряне и затваряне и фотоклетка, активна само при
затваряне | Вход пешеходен, стъпка по стъпка и стоп | Вход
за чувствителен ръб N.C. или 8K2 | Два изхода, подлежащи
на конфигуриране, като индикатор за сигнализация на
отворен портал, сервизна лампа, втори радио канал
или светлина на зона | Тест фотоклетки | Автоматично
задаване на параметри на функциониране | Електронно
регулиране на въртящия момент с автоматично изчисляване
за всяка стъпка от движението (STC SYSTEM) | Защита
срещу притискане амперметрично отчитане и управление
на енкодер | Регулиращи се забавяния | Възможност за
конфигурация на параметри и управление на радио команди
със система Advantouch | Брой маневри | Парола за достъп
до програмиране | Предупреждение поддръжка

ЗАХРАНВАНЕ НА БЛОКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
115 / 230 Vac (избираемо) 50/60Hz
ЗАХРАНВАНЕ НА МОТОРИТЕ
24 Vdc 400W
ОСНОВНИ ФУНКЦИИ
Вграден LCD дисплей | Вграден радио приемник 433.92MHz
512 кода и радио кодиране ARC | Изваждащи се клемореди | Логика
на автоматично функциониране, полуавтоматично и присъствие
на човек | Входове за крайни изключватели за мотора | Входове
стоп, отваря, затваря, стъпка по стъпка | Вход фотоклетка (PHO)
подлежащ на програмиране активен, както при отваряне, така и
при затваряне или активен само при затваряне | Вход фотоклетка
(PHC) активен, както при отваряне, така и при затваряне | Вход за
чувствителен ръб N.C. или 8K2 | Вход за обезопасителен датчик | Вход
ОТВАРЯНЕ подлежащ на конфигурация като пешеходен | Два изхода,
подлежащи на конфигуриране, като индикатор за сигнализация на
отворен портал, втори радио канал на вградения приемник, сервизна
лампа, тест на фотоклетки | Предразположение за функциониране
на срещуположни врати, посредством платка за синхронизация SIS
(опция) | Предразположение за свързване KNX посредством платка
X.BE (опция) | Автоматично задаване на параметри на функциониране
| Електронно регулиране на въртящия момент с автоматично
изчисляване за всяка стъпка от движението (STC SYSTEM) | Защита
срещу притискане амперметрично отчитане | Виртуален енкодер
| Регулиращи се забавяния | Възможност за конфигурация на
параметри и управление на радио команди със система Advantouch |
Брой маневри | Парола за достъп до програмиране | Предупреждение
поддръжка | Вградено зарядно устройство, съвместимо с батерии
мод. DA.BT2/DA.BT6

DA.2S

BULL24.CBY

SIS

BULL624T.CB

BULL1224T.CB

DA.BT2

Електронен модул,
позволяващ
синхронизиране
на движението на
2 автоматизации
/срещуположни
плъзгащи врати/

Аксесоари
с платка за
зареждане
CBY.24V, 1.2 Ah
батерии и основа.

Електронна платка
с бърза връзка,
която позволява
синхронизираното
движението на
2 автоматизации
(срещуположни
плъзгащи врати).
Необходима е една
платка за всеки
мотор.

Комплект,
състоящ се от 5
кабела и 5 скоби
за инсталиране
на батерии и
функциониране
дори при липса
на електрическо
захранване.

Комплект,
състоящ се от 5
кабела и 5 скоби
за инсталиране
на батерии и
функциониране
дори при липса
на електрическо
захранване.

Батерии от 2,1 Ah
12 Vdc.

+24V AUX1

24 Vdc
max 1A

Батерии от 6 Ah
12 Vdc.

BLINK

AUX2

24 Vdc
24 Vdc
15W max 0,5A max

COM
P.P.
CLOSE
OPEN / PED
PHC
PHO
STOP

MOT

BAR

DA.BT6

SWC
SWO
COM

BATT
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ВГРАДЕНИ БЛОКОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ | 24 VDC

CP.B1524

CP.ZED24

ПРИЛОЖЕНИЕ
1 двигател за плъзгаща врата BULL1524

ПРИЛОЖЕНИЕ
1 или 2 двигателя ZED24.RI

ЗАХРАНВАНЕ НА БЛОКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
100/250 Vac – 50/60 Hz

ЗАХРАНВАНЕ НА БЛОКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
230 Vac

ЗАХРАНВАНЕ НА МОТОРИТЕ
24 Vdc 220W

ЗАХРАНВАНЕ НА МОТОРИТЕ
24 Vdc 80W + 80W

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ
Вграден LCD дисплей | Вграден радио приемник 433,92 MHz 2048
кода и радио кодиране ARC | Изваждащи се клемореди | Логика
на автоматично функциониране, полуавтоматично и присъствие
на човек | Входове за крайни изключватели за мотора | Входове
стъпка по стъпка, пешеходен, стоп | Вход фотоклетка (PHOT O)
подлежащ на програмиране активен, както при отваряне, така и
при затваряне или активен само при затваряне | Вход фотоклетка
(PHOT C) активен, както при отваряне, така и при затваряне |
Вход за чувствителен ръб N.C. или 8K2 | Вход стъпка по стъпка
подлежащ на конфигурация като отваряне | Вход пешеходен
подлежащ на конфигурация като затваряне | Два изхода, подлежащи
на конфигуриране, като индикатор за сигнализация на отворен
портал, втори радио канал на вградения приемник, сервизна лампа,
тест на фотоклетки | Предразположение за функциониране на
срещуположни врати, посредством платка за синхронизация SIS
(опция) | Автоматично задаване на параметри на функциониране
| Електронно регулиране на въртящия момент | Защита срещу
притискане амперметрично отчитане | Електронно регулиране на
въртящия момент с автоматично изчисляване за всяка стъпка от
движението (STC SYSTEM) | Регулиращи се забавяния | Възможност
за конфигурация на параметри и управление на радио команди със
система Advantouch | Виртуален енкодер | Брой маневри | Парола за
достъп до програмиране | Предупреждение поддръжка | Вградено
зарядно устройство, съвместимо с батерии мод. DA.BT2/DA.BT6

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ
Настройка на параметри и логики на функциониране
посредством тример и dip-прекъсвач | Вграден радио
приемник 433,92 MHz 64 кода и радио кодиране ARC
| Изваждащи се клемореди | Логика на автоматично
функциониране и полуавтоматично | Входове за крайни
изключватели за мотора | Входове отваря, затваря, стоп,
стъпка по стъпка, фотоклетка | Вход за чувствителен
ръб N.C. или 8K2 | Изход за сервизна лампа 24 Vac/dc |
Електронно регулиране на въртящия момент | Защита срещу
притискане амперметрично отчитане | Фиксирани забавяния
| Възможност за управление да дистанционни управления,
запаметени на вграден приемник със система Advantouch

SIS

BULL1524.CB

CBY.24V

DA.BT2

LB

Електронна платка
с бърза връзка,
която позволява
синхронизираното
движението на
2 автоматизации
(срещуположни
плъзгащи врати).
Необходима е една
платка за всеки
мотор.

Аксесоар за
зареждане на 1.2 Ah
батерии и основа.

Платка CB.24V за
заряд на батерии.
Позволява да
се зареждат два
различни типа
батерии: никелметалхидридни и
оловни.

Батерии от 2,1 Ah
12 Vdc.

Стандартна кутия
за контролни
блокове. Ниво
на защита IP 55.
290x220x118 mm

DA.BT6
Батерии от 6 Ah
12 Vdc.

КОНТРОЛНИ БЛОКОВЕ

ANT
SHIELD

BAR

24 Vdc
500 mA

AUX1

24V

MOT

P.P.
PED
PHOT O
PHOT C
STOP
SWC
SWO
COM

AUX2

BLINK
LAMP
24 Vac
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ВГРАДЕНИ БЛОКОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ | 24 VDC

CP.J3M

CP.J4ESA

ПРИЛОЖЕНИЕ
1 двигател JM.3

ПРИЛОЖЕНИЕ
1 двигател JM.3ESA, JM.4ESA

ЗАХРАНВАНЕ НА БЛОКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
230 Vac

ЗАХРАНВАНЕ НА БЛОКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
230 Vac

ЗАХРАНВАНЕ НА МОТОРИТЕ
24 Vdc 80W

ЗАХРАНВАНЕ НА МОТОРИТЕ
24 Vdc 150W

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ
Настройка на параметри и логики на функциониране
посредством тример и dip-прекъсвач | Вграден радио
приемник 433,92 MHz 64 кода и 3 радио кодировки
(Advanced Rolling Code, Rolling Code, Фиксиран Код)
| Фиксирани клемореди | Логика на автоматично
функциониране и полуавтоматично | Входове стъпка по
стъпка, стоп, фотоклетка | Вградена помощна светлина |
Електронно регулиране на въртящия момент | Електронна
настройка на позициите на ограничителите при отваряне
и затваряне | Защита срещу притискане амперметрично
отчитане и управление на енкодер | Електронно регулиране
на 4 нива на остатъчно напрежение на ремъка след
завършване на маневрата | Фиксирани забавяния |
Възможност за конфигурация на параметри и управление
на радио команди със система Advantouch

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ
Вграден LCD дисплей | Вграден радио приемник 433,92 MHz
64 кода и 3 радио кодировки (Advanced Rolling Code, Rolling
Code, Фиксиран Код) | Устройство ESA SYSTEM вградено за
енергийно спестяване | Фиксирани клемореди | Логика на
автоматично функциониране и полуавтоматично | Входове
стъпка по стъпка, отваря, затваря, стоп, фотоклетка | Вход
за чувствителен ръб N.C. или 8K2 | Изход, подлежащ на
конфигурация, като индикатор за сигнализация на отворен
портал, сервизна лампа, втори радио канал или светлина на
зона | Тест фотоклетки | Автоматично задаване на параметри
на функциониране | Електронно регулиране на въртящия
момент с автоматично изчисляване за всяка стъпка от
движението (STC SYSTEM) | Защита срещу притискане
амперметрично отчитане и управление на енкодер |
Възможност да се зададе тръгване на забавена скорост
за 2 секунди (SOFT START) | Регулиращи се забавяния |
Възможност за конфигурация на параметри и управление
на радио команди със система Advantouch | Брой маневри
| Парола за достъп до програмиране | Предупреждение
поддръжка

JM.CBY

JM.CBY

Аксесоари
с платка за
зареждане
CBY.24V, 1.2 Ah
батерии и скоба.

Аксесоари
с платка за
зареждане
CBY.24V, 1.2 Ah
батерии и скоба.

24 Vac/dc
Service lihgt | AUX max 24 Vdc 1A
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ВГРАДЕНИ БЛОКОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ | 24 VDC

ВГРАДЕНИ БЛОКОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ | 24 VDC

CP.JT

CP.EVA

ПРИЛОЖЕНИЕ
1 двигател JM.3ESA TURBO

ПРИЛОЖЕНИЕ
1 бариера от сериите EVA.5, EVA.7, EVA.8

ЗАХРАНВАНЕ НА БЛОКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
230 Vac

ЗАХРАНВАНЕ НА БЛОКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
100/250 Vac – 50/60 Hz

ЗАХРАНВАНЕ НА МОТОРИТЕ
24 Vdc 150W

ЗАХРАНВАНЕ НА МОТОРИТЕ
24 Vdc 220W

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ
Вграден LCD дисплей | Вграден радио приемник 433,92 Mhz
64 кода и 3 радио кодировки (Advanced Rolling Code, Rolling
Code, Фиксиран Код) | Устройство ESA SYSTEM вградено за
енергийно спестяване | Фиксирани клемореди | Логика на
автоматично функциониране и полуавтоматично | Входове
стъпка по стъпка, отваря, затваря, стоп, фотоклетка | Вход
за чувствителен ръб N.C. или 8K2 | Изход, подлежащ на
конфигурация, като индикатор за сигнализация на отворен
портал, сервизна лампа, втори радио канал или светлина на
зона | Тест фотоклетки | Автоматично задаване на параметри
на функциониране | Електронно регулиране на въртящия
момент с автоматично изчисляване за всяка стъпка от
движението (STC SYSTEM) | Защита срещу притискане
амперметрично отчитане и управление на енкодер |
Възможност да се зададе тръгване на забавена скорост
за 2 секунди (SOFT START) | Регулиращи се забавяния |
Възможност за конфигурация на параметри и управление
на радио команди със система Advantouch | Брой маневри
| Парола за достъп до програмиране | Предупреждение
поддръжка

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ
Вграден LCD дисплей | Вграден радио приемник 433,92 MHz
64 кода и 3 радио кодировки (Advanced Rolling Code,
Rolling Code, Фиксиран Код) | Управление на енкодер
от тип абсолютен | Изваждащи се клемореди | Логика
на автоматично функциониране, полуавтоматично и
присъствие на човек | Входове за крайни изключватели за
мотора | Входове отваря, затваря, стоп, стъпка по стъпка,
фотоклетка | Изход за аксесоар EVA.L, LED вградени върху
гредата | Изход, подлежащ на конфигурация, индикатор
за сигнализация на отворена бариера, втори радио
канал на вградения приемник, светлини греда, сервизна
лампа, тест на фотоклетки или индикатор за поддръжка |
Предразположение за функциониране на срещуположни
врати, посредством платка за синхронизация SIS (опция) |
Автоматично задаване на параметри на функциониране |
Електронно регулиране на въртящия момент с автоматично
изчисляване за всяка стъпка от движението (STC SYSTEM)
| Защита срещу притискане амперметрично отчитане |
Регулиращи се забавяния | Брой маневри | Парола за достъп
до програмиране | Предупреждение поддръжка | Вградено
зарядно устройство, съвместимо с батерии мод. DA.BT2/
DA.BT6

JM.CBY

SIS

DA.2S

DA.BT2

EVA.SUP

Аксесоари
с платка за
зареждане
CBY.24V, 1.2 Ah
батерии и скоба.

Електронна платка
с бърза връзка,
която позволява
синхронизираното
движението на
2 автоматизации
(срещуположни
плъзгащи врати).
Необходима е една
платка за всеки
мотор.

Електронен модул,
позволяващ
синхронизиране
на движението на
2 автоматизации
/срещуположни
бариери/.

Батерии от 2,1 Ah
12 Vdc.

Конзола за
аксесоари EVA.

DA.BT6
Батерии от 6 Ah
12 Vdc.

AUX2

LAMP
24 Vdc

BAR
LIGHT
24 Vdc

P.P.
CLOSE
OPEN
PHOT
STOP
SWC
SWO
COM

BLINK

ANT
SHLD

24 Vdc
500 mA

AUX

24V

MOT

24 Vac/dc
SCA | Service lihgt
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CP.LADY

DA.24V

ПРИЛОЖЕНИЕ
1 бариера от сериите LADY, LADY.5

ПРИЛОЖЕНИЕ
1 бариера от сериите VE.650

ЗАХРАНВАНЕ НА БЛОКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
100/250 Vac - 50/60 Hz

ЗАХРАНВАНЕ НА БЛОКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
230 Vac

ЗАХРАНВАНЕ НА МОТОРИТЕ
24 Vdc 220W

ЗАХРАНВАНЕ НА МОТОРИТЕ
24 Vdc 160W

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ
Вграден LCD дисплей | Вграден радио приемник 433,92 MHz
64 кода и 3 радио кодировки (Advanced Rolling Code, Rolling
Code, Фиксиран Код) | Виртуален енкодер | Изваждащи
се клемореди | Логика на автоматично функциониране,
полуавтоматично и присъствие на човек | Входове за крайни
изключватели за мотора | Входове отваря, затваря, стоп,
стъпка по стъпка, фотоклетка | Изход за аксесоар LADY.L,
LED светлини вградени върху гредата | Изход, подлежащ
на конфигурация, индикатор за сигнализация на отворена
бариера, втори радио канал на вградения приемник,
светлини греда, сервизна лампа, тест на фотоклетки
или индикатор за поддръжка | Предразположение за
функциониране на срещуположни врати, посредством
платка за синхронизация SIS (опция) | Автоматично
задаване на параметри на функциониране | Електронно
регулиране на въртящия момент с автоматично изчисляване
за всяка стъпка от движението (STC SYSTEM) | Защита
срещу притискане амперметрично отчитане | Регулиращи
се забавяния | Брой маневри | Парола за достъп до
програмиране | Предупреждение поддръжка | Вградено
зарядно устройство, съвместимо с батерии мод. DA.BT2/
DA.BT6

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ
Настройка на параметри и логики на функциониране
посредством тример и dip-прекъсвач | Предразположена
за радио приемник за включване | Изваждащи се
клемореди | Логика на автоматично функциониране и
полуавтоматично | Входове за крайни изключватели за
мотора | Входове отваря, затваря, стоп, стъпка по стъпка
и фотоклетка | Изход за аксесоар VE.L650, LED светлини
вградени върху гредата | Електронно регулиране
на въртящия момент | Защита срещу притискане
амперметрично отчитане | Регулиращи се забавяния

SIS

DA.2S

DA.BT2

DA.2S

CBY.24V

DA.BT2

ONE.2WI

Електронна платка
с бърза връзка,
която позволява
синхронизираното
движението на
2 автоматизации
(срещуположни
плъзгащи врати).
Необходима е една
платка за всеки
мотор.

Електронен модул,
позволяващ
синхронизиране
на движението на
2 автоматизации
/срещуположни
бариери.

Батерии от 2,1 Ah
12 Vdc.

Електронен модул,
позволяващ
синхронизиране
на движението на
2 автоматизации
/срещуположни
плъзгащи врати/

Платка CB.24V за
заряд на батерии.
Позволява да
се зареждат два
различни типа
батерии: никелметалхидридни и
оловни.

Батерии от 2,1 Ah
12 Vdc.

Приемник 433,92
MHz със захранване
12÷28 Vdc / 21÷28 Vac,
2 канала с тройно
кодиране: Advanced
Rolling Code, Rolling
Code и Фиксиран Код,
за включване. 512
кода, подлежащи на
запазване.

DA.BT6
Батерии от 6 Ah
12 Vdc.

AUX2

LAMP
24 Vdc

BAR
LIGHT
24 Vdc

DA.BT6
Батерии от 6 Ah
12 Vdc.

P.P.
CLOSE
OPEN
PHOT
STOP
SWC
SWO
COM

BLINK

ANT
SHLD

AUX

24V

MOT

24 Vdc
500 mA
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СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА

АКСЕСОАРИ

КОНТРОЛНИ БЛОКОВЕ

АКСЕСОАРИ
DA.24V

захранване на мотори 400 Vac

CP.LADY

•

CP.EVA

•

CP.JT

•

CP.J4ESA

UP.VN

•

CP.J3M

CP.ZED-AUTR

•

CP.ZED24

CP.YAK OTI

•

CP.B1524

CP.BISON OTI L

•

CP.B24TURBO

CP.BISON OTI

•

CP.B24ESA

CP.BULL OMI

•

CP.PONY

CP.BULL20-HE

захранване на мотори 230 Vac

CP.MBY24

CP.BULL-RI

•

захранване на мотори 24 Vdc

CP.BN

CP.BULL8-OM

ФУНКЦИИ

CP.CORE

ВГРАДЕНИ БЛОКОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ВХОДОВЕ
вход стъпка по стъпка

•

•

вход отвори
вход затвори
вход за пешеходно отваряне
вход за фотоклетки при отваряне

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

•
•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

вход стоп

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

вход краен изключвател отваряне/затваряне мотор1

•

•
•

•

вход краен изключвател отваряне/затваряне мотор2

•

DA.RB

CBY.24V

DA.BT2

DA.BT6

DA.BT18

Платка за заряд на
CP.BN.

Платка за заряд на
DA.SO4.

Платка CB.24V за заряд
на батерии. Позволява
да се зареждат два
различни типа батерии:
никел-металхидридни и
оловни.

Батерии от 2,1 Ah 12 Vdc.

Батерии от 6 Ah 12 Vdc.

Батерии от 18 Ah 12 Vdc.

SB

HB

LB

KPO

KPC

DA.LB

Пластмасова кутия
за малки контролни
блокове.

Кутия за контролни
блокове HEADY/
HEADY24, IP 55.

Стандартна кутия за
контролни блокове.
Ниво на защита IP 55.
290x220x118 mm

Комплект от 2 зелени
бутона (НО) и челен капак
за кутия LB.

Комплект от 2 бутона
(зелен НО и червен НЗ) и
челен капак за кутия LB.

Поцинкована колонка за
външен монтаж на LB.

XLB

XLB.L

SC.RD

AWO

AW

Кутия за индустриални
централи Степен на
защита IP55.

Сигнална лампа със
захранване 24 Vdc.
Възможност за монтаж
в кутия XLB или външно.
Мигане с прекъсната
светлина или
фиксирана, подлежаща
на избор. Нуждае се от
антена.

Платка с 4 релета за
входове на блок за
управление поддръжка
/разделяне. За употреба
в случай на много дълги
свързвания (напр.
бутони в дома).

Антена 433,92 MHz за
външен монтаж с кутия
IP54, оборудвана с
кабел RG58 от 5 m.

433,92 MHz антена с
4m. кабел.

•

вход за фотоклетки при затваряне
вход за електропроводима защита

BN.24V

•

•

вход за сензор за безопасност

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ИЗХОДИ
изход мотор 1

•

•

•

•

изход мотор 2
изход мигаща лампа

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

изход за ел. ключалка 12 Vdc

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

допълнителен изход за допълнителна ел. ключалка
изход сервизна светлина

•

•

допълнителен изход 24 Vac/dc

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

индикатор за отворена врата

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

изход за захр. на фотоклетки с фототест
изход за втори радиоканал

•

•

•
•

•

•
•

ОПЕРАТИВНИ ЛОГИКИ
функция “постоянно натискане”

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

полуавтоматична функция

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

автоматична функция

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

функция “жилищен блок”

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

функция стъпка по стъпка (отвори-затвори-отвори)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

функция на тример при отваряне
настройване на време за забавяне
фиксирано време за забавяне

•

електрическа спирачка

•

•

•

•

•

•

•

предупредително мигаща лампа

•

•

•

•

•

•

•

•

•

изключване на фотоклетка при отваряне

•

•

•

•

•

•

•

•

•

затваряне веднага след фотоклетка

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

поддръжка налягането на хидравличен мотор

•

•

•

закъснение при отваряне на мотор 1

•

•

закъснение при отваряне на мотор 2

•

•

НАСТРОЙКИ
електромеханична настройка на силата
електронна настройка на силата

•
•

•

•

•

настройка на скорост
самонастройка на работни параметри

•

настройка на параметри с потенциометър

•

настройка на параметри с lcd дисплей

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ДРУГИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
диагностика чрез светодиодите

•

•

•

•

•

радио приемник 433,92 MHz с кодиране Rolling Code
радио приемник 433,92 MHz тройно кодиране

•

•

•

радио приемник 433,92 MHz с ARC

•

•

•

•

•

•

•

настройка на параметри с lcd дисплей

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

система за резервно захранване

•
•

управление на инвертор

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

управление на интерфейс KNX

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

вградена енерго спестяваща система ESA

•

•

предупреждение за поддръжка

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

достъп до програмиране чрез парола

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

вградено зарядно устройство
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•
•

брояч на цикли
управление на енкодер

•

•

*Функции, които се активират алтернативно на функции по подразбиране

•

•

•
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ЕЛЕКТРОННИ
СИГНАЛИ И УПРАВЛЕНИЕ

ПРЕДАВАТЕЛИ

433,92 MHz

ARC (128 bit)

2 канала

TO.GO2A

ПРИЕМНИЦИ

433,92 MHz

ARC (128 bit)
Rolling Code
Фиксиран код

2 канала

ONE.2WO
ONE.2WB
ONE.2WI

4 канала

TO.GO4A

2 канала

TO.GO2AS

4 канала

TO.GO4AS

4 канала
ARC (128 bit)
последователно
кодиране

ARC (128 bit)
Rolling Code

2 канала

ESA BASIC

868 MHz

ARC (128 bit)
Rolling Code
Фиксиран код

2 канала

ONE.2QB
ONE.2QI

TO.GO2VA
HAPPY.2VA

4 канала

ONE.4WB

GSM

4 канала

CALL

TO.GO4VA
HAPPY.4VA
IRI.TX4VA

ARC (128 bit)
Фиксиран код

2 канала

TO.GO2AK

SMART HOME

HOOP
g.MOVE

HAPPY.2AK

i.HOOP
4 канала

TO.GO4AK
HAPPY.4AK
IRI.TX4AK

868 MHz
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Rolling Code

4 канала

TO.GO4QV

ПРОГРАМИРАЩИ СИСТЕМИ

ADVANTOUCH
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ЕЛЕКТРОННИ СИГНАЛИ И УПРАВЛЕНИЕ

HOOP | i.HOOP | g.MOVE

HOOP | i.HOOP | g.MOVE

ЕЛЕКТРОННИ СИГНАЛИ И УПРАВЛЕНИЕ

SMART HOME

• Приложение за таблет и Смартфон iOS /Android за
управлението на автоматизации или устройства от
дистанция, чрез диалога с централния изход (HOOP)
• Лесна и бърза конфигурация на системата, благодарение
на инструкциите за инсталиране и приложените видеоинструкции (стъпка по стъпка)
• Възможност за свързване от приложението на различни
видове радио устройства, 433,92 MHz или 868 MHz, за
всеки изход HOOP
• Дистанционно управление на автоматизациите и проверка
на техния статус, посредством смартфон (“Вратата е
затворена?”, “Изгасих ли лампите?”)
• Управление на автоматизациите с функции на напреднало
програмиране: като управление на планирани събития,
достъп на потребителите в часови пояси, управление
посредством позиция GPS на смартфона и настройка на
команди за управление на повече автоматизации
• Възможност за управление и въвеждане на повече изходи
HOOP към които се задава една икона, специфично име
на всеки един, роли и режим на достъп различни за всеки
потребител
• Три режима на управление: OPEN MODE, функциониране
без ограничения; SECURITY MODE, потребителят Master
има възможност да управлява и да задава ограничения
за потребителите Slave; OFFLINE MODE когато няма на
разположение интернет връзка

Начало

Изход

Гараж

Светлини на Салон

Светлини в Спалня

Светлини в Градина

Щори

HOOP

i.HOOP

• Изход на интерфейс между устройствата в
радиочестота и приложението BeMOVE
• HOOP се характеризира от един линеен и модерен
дизайн, който го прави перфектен за вграждане във
всеки контекст за инсталиране, също така благодарение
на трите различни режима на инсталиране (поставен на
дъното, отстрани или на стена)
• Предаване в радиочестота 433,92 MHz (еднопосочно)
с 8 канала и тройно кодиране, подлежащо на
конфигурация, Advanced Rolling Code, Rolling Code и
Фиксиран Код
• Предаване в радиочестота 868 MHz (двупосочно)
на разположение с приемно-предавателен модул за
включване i.HOOP (допълнителен)
• Връзката към рутера е възможна посредством вграден
модул WiFi или посредством порт Ethernet
• 3 LED за сигнализация за да се посочи наличието на
електрическа енергия, връзка WiFi или Ethernet и радио
сигнал (RGB)
• HOOP е с предразположение също и за директно
окабеляване на блока за управление за автоматизация
посредством 2 изхода с реле 250V 5A и 2 входа (чисти
контакти)
• Възможно е да се управляват до 64 устройства g.MOVE
868 MHz, 8 устройства 433,92 MHz и 2 окабелени
устройства
• Включено захранващо устройство

• Приемно-предавателен модул 868 MHz да се инсталира
на борда на централния изход HOOP.
• Позволява двустранната комуникация с автоматизациите
за дистанционен контрол на статуса

• Приложение, посветено на професионалисти, налични
за iOS и Android, което позволява да се конфигурират и
управляват инсталациите BeMOVE
• Възможност за създаване и управление на една лична
рубрика, относно извършените инсталации
• Консултиране с ръководства, каталози, инструкции
• Онлайн обучение посредством видео уроци

Упътване за конфигурация
на един изход HOOP или
на един модул g.MOVE.
Гледайте видеото.

g.MOVE
• Приемно-предавателен модул 868 MHz за автоматизации
или други устройства, задействащи се посредством един
контакт без напрежение (светлини, напояване градината,
инсталация за климатизация, и др.)
• Натиснете командата и управлението от дистанция
(обратна връзка за статус) на свързаните устройства
• Оборудван с два входа, с команда без напрежение и два
изхода с реле 230V 5A (устойчив товар)
• Захранване 12 или 24 Vac/dc

https://www.beninca.com
/page/beup.html

RF 868 MHz

INTERNET

BIDIRECTIONAL

Open Mode
Security Mode

WiFi

WIRED

BIDIRECTIONAL

CH1 CH2
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MODEM
ROUTER
WiFi

ETHERNET

WIRED

BIDIRECTIONAL

CH1 CH2 RX1 RX2 RX3 RX4 RX5 RX6 RX7 RX8

Benincà
CLOUD

RF 433 MHz

MONODIRECTIONAL

Offline Mode

ONE.2WO

ONE.2WB

ONE.2WI

ONE.4WB

Приемник 433,92
MHz със захранване
12÷28 Vdc / 21÷28 Vac,
2 канала с тройно
кодиране: Advanced
Rolling Code, Rolling
Code и Фиксиран Код
с кутия за външна
среда IP54. 512
кода, подлежащи на
запазване.

Приемник 433,92
MHz със захранване
12÷28 Vdc / 21÷28 Vac,
2 канала с тройно
кодиране: Advanced
Rolling Code, Rolling
Code и Фиксиран
Код, в кутия. 512
кода, подлежащи на
запазване.

Приемник 433,92
MHz със захранване
12÷28 Vdc / 21÷28 Vac,
2 канала с тройно
кодиране: Advanced
Rolling Code, Rolling
Code и Фиксиран Код,
за включване. 512
кода, подлежащи на
запазване.

Приемник 4 канала
със захранване пълен
диапазон (115-230 Vac/
dc) оборудван с тройно
кодиране, Advanced
Rolling Code, Rolling
Code и Фиксиран Код,
с кутия за външна
среда IP54. 512
кода, подлежащи на
запазване.
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TO.GO2A | TO.GO4A | TO.GO2AS | TO.GO4AS

TO.GO2A | TO.GO4A | TO.GO2AS | TO.GO4AS

ЕЛЕКТРОННИ СИГНАЛИ И УПРАВЛЕНИЕ

TO.GO A
ПРЕДАВАТЕЛИ ADVANCED ROLLING CODE
2 и 4 канала

Конфигурация и списък на
наличните канали:

Упътване за запаметяване на един
предавател от серия TO.GO поместен
в приемник или в една централа за
управление и смяна на кодиране.
Гледайте видеото.
www.beninca.com/
page/togo.html
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CH1

CH5

CH2

CH6

CH3

CH7

CH4

CH8

скрити
бутони

CH9

• Предавател 2 или 4 канала от серия TO.GO с кодиране
Advanced Rolling Code
• Новото кодиране ARC гарантира максимална
безопасност, благодарение на дължината на предадения
код (128 bit) и с голям брой възможни комбинации
• Моделът TO.GO4A позволява да се настроят до
9 канала, благодарение на възможността да се активира
командата, чрез едновременното натискане на два
бутона по избор. Тази функция помага да се избегнат
нежелани отваряния, дължащи се на случайното
натискане е особено подходяща за употреба със системи
за аларма
• Оборудван с батерия от 12 V, която гарантира дълга
продължителност на живот
• Диапазон в свободна зона до 230 m
• Наличен аксесоар за кола (TO.CLIP) или за стена (SMART)

TO.GO2A

TO.GO4A

Предавател 2 канала с кодиране Advanced Rolling Code.

Предавател 4 канала с кодиране Advanced Rolling Code.

TO.GO2AS

TO.GO4AS

Предавател 2 канала с кодиране Advanced Rolling Code.
Последователно кодиране за многобройни въвеждания.

Предавател 4 канала с кодиране Advanced Rolling Code.
Последователно кодиране за многобройни въвеждания.

ONE.2WO

ONE.2WB

ONE.2WI

ONE.4WB

CALL

MEM2048

AWO

RG58 MT5

AW

SMART

TO.CLIP

BT12

Приемник 433,92
MHz със захранване
12÷28 Vdc / 21÷28 Vac,
2 канала с тройно
кодиране: Advanced
Rolling Code, Rolling
Code и Фиксиран Код
с кутия за външна
среда IP54. 512
кода, подлежащи на
запазване.

Приемник 433,92
MHz със захранване
12÷28 Vdc / 21÷28 Vac,
2 канала с тройно
кодиране: Advanced
Rolling Code, Rolling
Code и Фиксиран
Код, в кутия. 512
кода, подлежащи на
запазване.

Приемник 433,92
MHz със захранване
12÷28 Vdc / 21÷28 Vac,
2 канала с тройно
кодиране: Advanced
Rolling Code, Rolling
Code и Фиксиран Код,
за включване. 512
кода, подлежащи на
запазване.

Приемник 4 канала
със захранване пълен
диапазон (115-230 Vac/
dc) оборудван с тройно
кодиране, Advanced
Rolling Code, Rolling
Code и Фиксиран Код,
с кутия за външна
среда IP54. 512
кода, подлежащи на
запазване.

4-канален приемник
за управление на
автоматична система
през мобилен телефон
(текст или обаждане) с
радиоконтрол.

Допълнителна памет
до 2048 кода. За
приемници серия ONE.

Антена 433,92 MHz за
външен монтаж с кутия
IP54, оборудвана с
кабел RG58 от 5 m.

Кабел за антена AWO
L = 5 m.

433,92 MHz антена
за външен монтаж,
оборудвана с
екраниран кабел 3 m
RG58.

Обвивка, съвместима
с дистанционни серия
TO.GO за вътрешен
монтаж на стена на
стена.

Аксесоар за кола за
дистанционни серия
TO.GO.

12 V батерия за
предавател.
Опаковка по 50 бр.
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TO.GO2VA | TO.GO4VA

TO.GO2VA | TO.GO4VA

ЕЛЕКТРОННИ СИГНАЛИ И УПРАВЛЕНИЕ

TO.GO VA
ПРЕДАВАТЕЛИ С ДВОЙНО КОДИРАНЕ ADVANCED ROLLING
CODE И ROLLING CODE
2 и 4 канала

Конфигурация и списък на
наличните канали (само ARC):

CH1

Упътване за запаметяване на
един предавател от серия TO.GO
поместен в приемник или в една
централа за управление и смяна
на кодиране. Гледайте видеото.
www.beninca.com/
page/togo.html

433,92 MHz
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433,92 MHz

433,92 MHz

CH5

CH2

CH6

CH3

CH7

CH4

CH8

скрити
бутони

CH9

• Предавател с 2 или 4 канала с кодиране Advanced Rolling
Code и Rolling Code
• Новото кодиране ARC гарантира максимална
безопасност, благодарение на дължината на предадения
код (128 bit) и с голям брой възможни комбинации
• Предавателят е настроен в завода с кодиране ARC,
независимо от това е възможно да се смени кодирането,
използвайки го във версия Rolling Code или все още със
смесено кодиране (ARC и Rolling Code)
• При употреба със смесено кодиране, ARC подлежи на
конфигурация на бутоните T1/T3 докато кодирането
Rolling Code на бутоните T2/T4
• Моделът TO.GO4VA позволява да се настроят до
9 канала, благодарение на възможността да се активира
командата, чрез едновременното натискане на два бутона
по избор. Тази функция помага да се избегнат нежелани
отваряния, дължащи се на случайното натискане е собено
подходяща за употреба със системи за аларма
• Оборудван с батерия от 12 V, която гарантира дълга
продължителност на живот
• Диапазон в свободна зона до 230 m
• Наличен аксесоар за кола (TO.CLIP) или за стена (SMART)

433,92 MHz

433,92 MHz

TO.GO2VA

TO.GO4VA

Предавател 2 канала с кодиране Advanced Rolling Code и
Rolling Code.

Предавател 4 канала с кодиране Advanced Rolling Code и
Rolling Code.

TO.GO4QV
Предавател 4 канала, 868 MHz, с кодиране Rolling Code.

868 MHz

433,92 MHz

433,92 MHz

ONE.2WO

ONE.2WB

ONE.2WI

ONE.4WB

CALL

ONE.2QB

MEM2048

AWO

AW

SMART

TO.CLIP

BT12

Приемник 433,92
MHz със захранване
12÷28 Vdc / 21÷28 Vac,
2 канала с тройно
кодиране: Advanced
Rolling Code, Rolling
Code и Фиксиран Код
с кутия за външна
среда IP54. 512
кода, подлежащи на
запазване.

Приемник 433,92
MHz със захранване
12÷28 Vdc / 21÷28 Vac,
2 канала с тройно
кодиране: Advanced
Rolling Code, Rolling
Code и Фиксиран
Код, в кутия. 512
кода, подлежащи на
запазване.

Приемник 433,92
MHz със захранване
12÷28 Vdc / 21÷28 Vac,
2 канала с тройно
кодиране: Advanced
Rolling Code, Rolling
Code и Фиксиран Код,
за включване. 512
кода, подлежащи на
запазване.

Приемник 4 канала
със захранване пълен
диапазон (115-230 Vac/
dc) оборудван с тройно
кодиране, Advanced
Rolling Code, Rolling
Code и Фиксиран Код,
с кутия за външна
среда IP54. 512
кода, подлежащи на
запазване.

4-канален приемник
за управление на
автоматична система
през мобилен телефон
(текст или обаждане) с
радиоконтрол.

Приемник 868 MHz,
2 канала, в кутия.

Допълнителна памет
до 2048 кода. За
приемници серия ONE.

Антена 433,92 MHz за
външен монтаж с кутия
IP54, оборудвана с
кабел RG58 от 5 m.

433,92 MHz антена
за външен монтаж,
оборудвана с
екраниран кабел 3 m
RG58.

Обвивка, съвместима
с дистанционни серия
TO.GO за вътрешен
монтаж на стена на
стена.

Аксесоар за кола за
дистанционни серия
TO.GO.

12 V батерия за
предавател.
Опаковка по 50 бр.

ONE.2QI
Приемник 868 MHz,
2 канала, за включване.
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ЕЛЕКТРОННИ СИГНАЛИ И УПРАВЛЕНИЕ

TO.GO2AK | TO.GO4AK

TO.GO2AK | TO.GO4AK

ЕЛЕКТРОННИ СИГНАЛИ И УПРАВЛЕНИЕ

TO.GO AK
ПРЕДАВАТЕЛИ С ДВОЙНО КОДИРАНЕ ADVANCED ROLLING
CODE И ФИКСИРАН КОД
Съвместими с най-разпространените предаватели с фиксиран код
2 и 4 канала

TO.GO4AK

Предавател 2 канала с кодиране Advanced Rolling Code и
Фиксиран Код.

Предавател 4 канала с кодиране Advanced Rolling Code и
Фиксиран Код.

• Предавател с 2 или 4 канала с кодиране Advanced Rolling
Code и Фиксиран Код
• Новото кодиране ARC гарантира максимална
безопасност, благодарение на дължината на предадения
код (128 bit) и с голям брой възможни комбинации
• Предавателят позволява да се увеличи удобството на
дублирането от дистанция (без достъп до инсталацията),
типично за Фиксираните Кодове, също и за кодиране
ARC. Предавателите TO.GO2/4AK могат да се превърнат
в дубликати на дистанционни с фиксиран код, а също
така да бъдат активирани за да управляват с кодиране
Advanced Rolling Code
• Възможно е към всеки код да се свържат различни
кодирания (Advanced Rolling Code или Фиксиран Код) по
независим начин
• Оборудван с батерия от 12 V, която гарантира дълга
продължителност на живот
• Диапазон в свободна зона до 230 m
• Наличен аксесоар за кола (TO.CLIP) или за стена (SMART)

Упътване за копиране на
фиксираните кодове и
активиране на кодове ARC.
Гледайте видеото.

www.beninca.com/
page/togo.html
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TO.GO2AK

ONE.2WO

ONE.2WB

ONE.2WI

ONE.4WB

CALL

MEM2048

AWO

RG58 MT5

AW

SMART

TO.CLIP

BT12

Приемник 433,92
MHz със захранване
12÷28 Vdc / 21÷28 Vac,
2 канала с тройно
кодиране: Advanced
Rolling Code, Rolling
Code и Фиксиран Код
с кутия за външна
среда IP54. 512
кода, подлежащи на
запазване.

Приемник 433,92
MHz със захранване
12÷28 Vdc / 21÷28 Vac,
2 канала с тройно
кодиране: Advanced
Rolling Code, Rolling
Code и Фиксиран
Код, в кутия. 512
кода, подлежащи на
запазване.

Приемник 433,92
MHz със захранване
12÷28 Vdc / 21÷28 Vac,
2 канала с тройно
кодиране: Advanced
Rolling Code, Rolling
Code и Фиксиран Код,
за включване. 512
кода, подлежащи на
запазване.

Приемник 4 канала
със захранване пълен
диапазон (115-230 Vac/
dc) оборудван с тройно
кодиране, Advanced
Rolling Code, Rolling
Code и Фиксиран Код,
с кутия за външна
среда IP54. 512
кода, подлежащи на
запазване.

4-канален приемник
за управление на
автоматична система
през мобилен телефон
(текст или обаждане) с
радиоконтрол.

Допълнителна памет
до 2048 кода. За
приемници серия ONE.

Антена 433,92 MHz за
външен монтаж с кутия
IP54, оборудвана с
кабел RG58 от 5 m.

Кабел за антена AWO
L = 5 m.

433,92 MHz антена
за външен монтаж,
оборудвана с екраниран
кабел 3 m RG58.

Обвивка, съвместима
с дистанционни серия
TO.GO за вътрешен
монтаж на стена на
стена.

Аксесоар за кола за
дистанционни серия
TO.GO.

12 V батерия за
предавател.
Опаковка по 50 бр.
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ЕЛЕКТРОННИ СИГНАЛИ И УПРАВЛЕНИЕ

HAPPY.2VA | HAPPY.4VA

HAPPY.2VA | HAPPY.4VA

ЕЛЕКТРОННИ СИГНАЛИ И УПРАВЛЕНИЕ

HAPPY VA
ПРЕДАВАТЕЛИ С ДВОЙНО КОДИРАНЕ,
ADVANCED ROLLING CODE И ROLLING CODE
2 и 4 канала
Конфигурация и списък на
наличните канали (само ARC):

Упътване за смяна на кодиране и
употреба със смесено кодиране
на предавателите от серия
HAPPY.VA. Гледайте видеото.

www.beninca.com
/page/happy.html
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CH1

CH5

CH2

CH6

CH3

CH7

CH4

CH8

скрити
бутони

CH9

HAPPY.2VA

HAPPY.4VA

2-канален предавател с ARC и RC

4-канален предавател с ARC и RC

Предна взаимозаменяема
цветна обвивка

• Предавател 2 или 4 канала с двойно кодиране, Advanced
Rolling Code и Rolling Code с взаимозаменяема зелена
обвивка, характеризирана с меки линии и основен дизайн
• Новото кодиране ARC гарантира максимална
безопасност, благодарение на дължината на предадения
код (128 bit) и с голям брой възможни комбинации
• Предавателят е настроен в завода с кодиране ARC,
независимо от това е възможно да се смени кодирането,
използвайки го във версия Rolling Code или все още със
смесено кодиране (ARC и Rolling Code)
• При употреба със смесено кодиране, ARC подлежи на
конфигурация на бутоните T1/T3 докато кодирането
Rolling Code на бутоните T2/T4
• Моделът HAPPY.4VA позволява да се настроят до
9 канала, благодарение на възможността да се активира
командата, чрез едновременното натискане на два бутона
по избор. Тази функция помага да се избегнат нежелани
отваряния, дължащи се на случайното натискане е
особено подходяща за употреба със системи за аларма
• Налични като аксесоар с обвивка с три различни цвята,
съответно за версиите с 2 или 4 канала. (FLIP.2/FLIP.4)
• Лесен достъп до батерията и до типа предавател,
разположени в предната част под цветната обвивка

Тип за разпознаване
на модела

Лесна и бърза смяна
на батерията

FLIP.2

FLIP.4

ONE.2WO

ONE.2WB

ONE.2WI

ONE.4WB

CALL

MEM2048

AWO

RG58 MT5

AW

BT12

Опаковка на обвивките
2 канала за предаватели
серия Happy. Съдържа
10 броя от всеки цвят
наличен, оранжев,
светло син и жълт.
Опаковка с 30 бр.

Опаковка на обвивките
4 канала за предаватели
серия Happy. Съдържа
10 броя от всеки цвят
наличен, оранжев,
светло син и жълт.
Опаковка с 30 бр.

Приемник 433,92
MHz със захранване
12÷28 Vdc / 21÷28 Vac,
2 канала с тройно
кодиране: Advanced
Rolling Code, Rolling
Code и Фиксиран Код
с кутия за външна
среда IP54. 512
кода, подлежащи на
запазване.

Приемник 433,92
MHz със захранване
12÷28 Vdc / 21÷28 Vac,
2 канала с тройно
кодиране: Advanced
Rolling Code, Rolling
Code и Фиксиран
Код, в кутия. 512
кода, подлежащи на
запазване.

Приемник 433,92
MHz със захранване
12÷28 Vdc / 21÷28 Vac,
2 канала с тройно
кодиране: Advanced
Rolling Code, Rolling
Code и Фиксиран Код,
за включване. 512
кода, подлежащи на
запазване.

Приемник 4 канала
със захранване пълен
диапазон (115-230 Vac/
dc) оборудван с тройно
кодиране, Advanced
Rolling Code, Rolling
Code и Фиксиран Код,
с кутия за външна
среда IP54. 512
кода, подлежащи на
запазване.

4-канален приемник
за управление на
автоматична система
през мобилен телефон
(текст или обаждане) с
радиоконтрол.

Допълнителна памет
до 2048 кода. За
приемници серия ONE.

Антена 433,92 MHz за
външен монтаж с кутия
IP54, оборудвана с
кабел RG58 от 5 m.

Кабел за антена AWO
L = 5 m.

433,92 MHz антена
за външен монтаж,
оборудвана с екраниран
кабел 3 m RG58.

12 V батерия за
предавател.
Опаковка по 50 бр.
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ЕЛЕКТРОННИ СИГНАЛИ И УПРАВЛЕНИЕ

HAPPY.2AK | HAPPY.4AK

HAPPY.2AK | HAPPY.4AK

ЕЛЕКТРОННИ СИГНАЛИ И УПРАВЛЕНИЕ

HAPPY AK
ПРЕДАВАТЕЛИ С ДВОЙНО КОДИРАНЕ ADVANCED ROLLING CODE
И ФИКСИРАН КОД

HAPPY.2AK

HAPPY.4AK

2-канален предавател с ARC и RC

4-канален предавател с ARC и RC

Предна взаимозаменяема
цветна обвивка

Упътване за копиране на фиксираните
кодове и активиране на кодове ARC.
Гледайте видеото.

www.beninca.com
/page/happy.html
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• Предавател 2 или 4 канала с двойно кодиране, Advanced
Rolling Code и Фиксиран Код с взаимозаменяема обвивка
цвят бордо, характеризирана с меки линии и основен
дизайн
• Новото кодиране ARC гарантира максимална
безопасност, благодарение на дължината на предадения
код (128 bit)
и с голям брой възможни комбинации
• Предавателят позволява да се увеличи удобството на
дублирането от дистанция (без достъп до инсталацията),
типично за Фиксираните Кодове, също и за кодиране
ARC. Предавателите HAPPY.AK могат да се превърнат
в дубликати на дистанционни с Фиксиран Код, а също
така да бъдат активирани за да управляват с кодиране
Advanced Rolling Code
• Възможно е към всеки код да се свържат различни
кодирания (Advanced Rolling Code или Фиксиран Код)
по независим начин
• Налични като аксесоар с обвивка с три различни цвята,
съответно за версиите с 2 или 4 канала. (FLIP.2/FLIP.4)
• Лесен достъп до батерията и до типа предавател,
разположени в предната част под цветната обвивка

Тип за разпознаване
на модела

Лесна и бърза смяна
на батерията

FLIP.2

FLIP.4

ONE.2WO

ONE.2WB

ONE.2WI

ONE.4WB

CALL

MEM2048

AWO

RG58 MT5

AW

BT12

Опаковка на обвивките
2 канала за предаватели
серия Happy. Съдържа
10 броя от всеки цвят
наличен, оранжев,
светло син и жълт.
Опаковка с 30 бр.

Опаковка на обвивките
4 канала за предаватели
серия Happy. Съдържа
10 броя от всеки цвят
наличен, оранжев,
светло син и жълт.
Опаковка с 30 бр.

Приемник 433,92
MHz със захранване
12÷28 Vdc / 21÷28 Vac,
2 канала с тройно
кодиране: Advanced
Rolling Code, Rolling
Code и Фиксиран Код
с кутия за външна
среда IP54. 512
кода, подлежащи на
запазване.

Приемник 433,92
MHz със захранване
12÷28 Vdc / 21÷28 Vac,
2 канала с тройно
кодиране: Advanced
Rolling Code, Rolling
Code и Фиксиран
Код, в кутия. 512
кода, подлежащи на
запазване.

Приемник 433,92
MHz със захранване
12÷28 Vdc / 21÷28 Vac,
2 канала с тройно
кодиране: Advanced
Rolling Code, Rolling
Code и Фиксиран Код,
за включване. 512
кода, подлежащи на
запазване.

Приемник 4 канала
със захранване пълен
диапазон (115-230 Vac/
dc) оборудван с тройно
кодиране, Advanced
Rolling Code, Rolling
Code и Фиксиран Код,
с кутия за външна
среда IP54. 512
кода, подлежащи на
запазване.

4-канален приемник
за управление на
автоматична система
през мобилен телефон
(текст или обаждане) с
радиоконтрол.

Допълнителна памет
до 2048 кода. За
приемници серия ONE.

Антена 433,92 MHz за
външен монтаж с кутия
IP54, оборудвана с
кабел RG58 от 5 m.

Кабел за антена AWO
L = 5 m.

433,92 MHz антена
за външен монтаж,
оборудвана с екраниран
кабел 3 m RG58.

12 V батерия за
предавател.
Опаковка по 50 бр.
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ЕЛЕКТРОННИ СИГНАЛИ И УПРАВЛЕНИЕ

IRI.TX4VA | IRI.TX4AK

IRI.TX4VA | IRI.TX4AK

ЕЛЕКТРОННИ СИГНАЛИ И УПРАВЛЕНИЕ

IRI.TX
ПРЕДАВАТЕЛИ С ДВОЙНО КОДИРАНЕ
4 канала

Конфигурация и списък на
наличните канали (само ARC):

Упътване за процедура за копиране
на фиксирани кодове, задействане
на кода ARC и смяна на кодиране.
Гледайте видеото.

www.beninca.com/
page/iritx.html
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IRI.TX4VA

IRI.TX4AK

• Предавател с 4 канала с кодиране Advanced Rolling Code
и Rolling Code
• Новото кодиране ARC гарантира максимална
безопасност, благодарение на дължината на предадения
код (128 bit)
и с голям брой възможни комбинации
• Предавателят е настроен в завода с кодиране ARC,
независимо от това е възможно да се смени кодирането,
използвайки го във версия Rolling Code или все още
със смесено кодиране (ARC и Rolling Code)
• При употреба със смесено кодиране, ARC подлежи на
конфигурация на бутоните T1/T3 докато кодирането
Rolling Code на бутоните T2/T4
• Моделът IRI.TX4VA позволява да се настроят до
9 канала, благодарение на възможността да се активира
командата, чрез едновременното натискане на два бутона
по избор. Тази функция помага да се избегнат нежелани
отваряния, дължащи се на случайното натискане е
особено подходяща за употреба със системи за аларма

• Предавател с 4 канала с кодиране Advanced Rolling Code
и Фиксиран Код
• Новото кодиране ARC гарантира максимална
безопасност, благодарение на дължината на предадения
код (128 bit)
и с голям брой възможни комбинации
• Предавателят позволява да се увеличи удобството на
дублирането от дистанция (без достъп до инсталацията),
типично за Фиксираните Кодове, също и за кодиране ARC.
• Предавателите IRI.TX4AK могат да се превърнат в
дубликати на дистанционни с фиксиран код, а също
така да бъдат активирани за да управляват с кодиране
Advanced Rolling Code
• Възможно е към всеки код да се свържат различни
кодирания (Advanced Rolling Code или Фиксиран Код)
по независим начин
• Съвместими с най-разпространените предаватели с
фиксиран код

• Предавател 4 канала, характеризиран от един търсен
и елегантен дизайн, реализиран с материали с високо
качество и търсена крайна обработка
• Челните панели са с двойна обработка, която подчертава
контраста между лъскаво-матово и от един метален
пръстен за ключодържател
• Батерия 12 V гарантира дълга издържливост

ONE.2WO

ONE.2WB

ONE.2WI

ONE.4WB

CALL

MEM2048

AWO

RG58 MT5

AW

BT12

Приемник 433,92
MHz със захранване
12÷28 Vdc / 21÷28 Vac,
2 канала с тройно
кодиране: Advanced
Rolling Code, Rolling
Code и Фиксиран Код
с кутия за външна
среда IP54. 512
кода, подлежащи на
запазване.

Приемник 433,92
MHz със захранване
12÷28 Vdc / 21÷28 Vac,
2 канала с тройно
кодиране: Advanced
Rolling Code, Rolling
Code и Фиксиран
Код, в кутия. 512
кода, подлежащи на
запазване.

Приемник 433,92
MHz със захранване
12÷28 Vdc / 21÷28 Vac,
2 канала с тройно
кодиране: Advanced
Rolling Code, Rolling
Code и Фиксиран Код,
за включване. 512
кода, подлежащи на
запазване.

Приемник 4 канала
със захранване пълен
диапазон (115-230 Vac/
dc) оборудван с тройно
кодиране, Advanced
Rolling Code, Rolling
Code и Фиксиран Код,
с кутия за външна
среда IP54. 512
кода, подлежащи на
запазване.

4-канален приемник
за управление на
автоматична система
през мобилен телефон
(текст или обаждане) с
радиоконтрол.

Допълнителна памет
до 2048 кода. За
приемници серия ONE.

Антена 433,92 MHz за
външен монтаж с кутия
IP54, оборудвана с
кабел RG58 от 5 m.

Кабел за антена AWO
L = 5 m.

433,92 MHz антена
за външен монтаж,
оборудвана с екраниран
кабел 3 m RG58.

12 V батерия за
предавател.
Опаковка по 50 бр.
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ЕЛЕКТРОННИ СИГНАЛИ И УПРАВЛЕНИЕ

ONE.4WB

ЕЛЕКТРОННИ СИГНАЛИ И УПРАВЛЕНИЕ

ONE.2

ONE.4WB

УНИВЕРСАЛЕН ПРИЕМНИК | 2 КАНАЛА

УНИВЕРСАЛЕН ПРИЕМНИК | 4 КАНАЛА

433,92 MHz

433,92 MHz

433,92 MHz

ONE.2WO

ONE.2WB

ONE.2WI

Приемник 433,92 MHz със захранване
12÷28 Vdc / 21÷28 Vac, 2 канала с
тройно кодиране: Advanced Rolling
Code, Rolling Code и Фиксиран
Код с кутия за външна среда IP54.
Разпознава кодирането след първото
предаване на данни от предавателя.

Приемник 433,92 MHz със захранване
12÷28 Vdc / 21÷28 Vac, 2 канала с
тройно кодиране: Advanced Rolling
Code, Rolling Code и Фиксиран Код,
в кутия. Разпознава кодирането
след първото предаване на данни от
предавателя.

Приемник 433,92 MHz със захранване
12÷28 Vdc / 21÷28 Vac, 2 канала с
тройно кодиране: Advanced Rolling
Code, Rolling Code и Фиксиран Код,
за включване. Разпознава кодирането
след първото предаване на данни от
предавателя.

• Приемник 4 канала със захранване широк диапазон
(115÷230 Vac) оборудван с тройно кодиране, Advanced
Rolling Code, Rolling Code и Фиксиран Код
• Новото кодиране ARC гарантира максимална
безопасност, благодарение на дължината на предадения
код (128 bit) и с голям брой възможни комбинации
• Първият свързан предавател, задава вида кодиране,
приет от приемника
• Съвместим с програматора Advantouch, който позволява
да се управляват по прост и бърз начин инсталации,
характеризирани от много потребления, както и
актуализацията на firmware на приемника
• Оборудван с два входа, окабелени, 4 изхода с реле 230V
5A и разширителна памет EEprom 512 кода
• Възможност да се зададе типа контакт, който да се
използва във входовете (NO или NC)
• Типът комуникация на релетата на изходите, може да бъде
зададен като импулсивен, бистабилен или със зададено
време
• Възможност да се зададе на дисплея една парола за да
се гарантира максимална сигурност срещу промени от
страна на трети лица
• Новата функция “rEcn” позволява да се консултират
и визуализират позициите, заемани от запаметените
предаватели и следователно да се пристъпи към тяхното
отделно изтриване по лесен и бърз начин
• Логика на функциониране “SAFE”, може да се активира
за приложения на инсталации за аларма: канал 1 се
активира единствено с продължително натискане над 3
сек.

868 MHz

868 MHz

ONE.2QB

ONE.2QI

Приемник 868 MHz със захранване
12÷28 Vdc / 21÷28 Vac, 2 канала с
тройно кодиране: Advanced Rolling
Code, Rolling Code и Фиксиран Код,
в кутия. Разпознава кодирането
след първото предаване на данни от
предавателя.

Приемник 868 MHz със захранване
12÷28 Vdc / 21÷28 Vac, 2 канала с
тройно кодиране: Advanced Rolling
Code, Rolling Code и Фиксиран Код,
за включване. Разпознава кодирането
след първото предаване на данни от
предавателя.

MEM2048

AWO

RG58 MT5

AW

MEM2048

AWO

RG58 MT5

Допълнителна памет
до 2048 кода. За
приемници серия ONE.

Антена 433,92 MHz за
външен монтаж с кутия
IP54, оборудвана с
кабел RG58 от 5 m.

Кабел за антена AWO
L = 5 m.

433,92 MHz антена
за външен монтаж,
оборудвана с екраниран
кабел 3 m RG58.

Допълнителна памет
до 2048 кода. За
приемници серия ONE.

Антена 433,92 MHz за
външен монтаж с кутия
IP54, оборудвана с
кабел RG58 от 5 m.

Кабел за антена AWO
L = 5 m.

CH1

CH2

CH3

CH4

IN2
IN1
COM
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ONE.2WB | ONE.2WI | ONE.2WO | ONE.2QB | ONE.2QI
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ЕЛЕКТРОННИ СИГНАЛИ И УПРАВЛЕНИЕ

ESA BASIC

CALL

ЕЛЕКТРОННИ СИГНАЛИ И УПРАВЛЕНИЕ

ESA BASIC

CALL

УНИВЕРСАЛЕН ПРИЕМНИК | 4 КАНАЛА

GSM ПРИЕМНИК | 4 КАНАЛА

ТИПИЧНА ТЕНДЕНЦИЯ НА ПОГЛЪЩАНЕ НА СИЛАТА
СЪС СИСТЕМАТА ESA, АКТИВИРАНА НА МОДЕЛА BULL 624ESA

ТИПИЧНА ТЕНДЕНЦИЯ НА ПОГЛЪЩАНЕ НА СИЛАТА
СЪС СИСТЕМАТА ESA, ДЕАКТИВИРАНА НА МОДЕЛА BULL 624ESA

• 4-канален приемник за управляване на автоматични
системи чрез мобилен телефон (SMS или обаждане), с
радиоконтрол
• Може да управлява различни видове системи, като
алармени системи, градинско напояване например
• Системата работи с въвеждане на определен GSM
номер на клиент, запомнен в паметта на SIM-картата
на приемника. По този начин всеки ползвател ще бъде
в състояние да управлява всички функции за които е
допуснат
• Свързването на броя на възможните потребители,
настройките, асоциирани към телефонните номера
(запазване/изтриване/редактиране на настройките) и
запазване на ролинг код дистанционните може да бъде
извършено без да имате достъп до блока за управление и
не изисква наблюдаването на двигателя, тъй като може да
бъде направено чрез мобилен телефон
• Вграденият дисплей позволява да се индивидуализира
работата на всяко реле: моностабилна, бистабилна или
зададена до 600 секунди.
• CALL позволява да бъде добавена функция, която може
да бъде активирана без повикване /без разходи/ към един
от четири канала. Така активирането на управлението от
клиента става без разход. (например отваряне на портала,
включване на светлините, алармната система)
• Ако алармената система е присъединена към един
от четирите канала, CALL може да извести един
предварително избран ползвател, при нейното задействане
• Алармената система може да бъде деактивирана от
ползвател, който е оторизиран с достъп до тази функция
през мобилен телефон.
• Входът за буферна батерия на 12 Vdc (опция) с вграденоно
управление на захранването гарантира работа на
приемника даже ако основното захранване бъде
прекъснато

• Система, която позволява да се намали консумацията
на електроенергия чрез едно устройство, приложимо
на всички системи за автоматизация, нови или
съществуващи BENINCA или принадлежащи на други
производители. Това позволява на всеки потребител да
произведе своята автоматизация в линия с актуалните
теми, свързани с енергийно спестяване
• Блокът за управление ESA е свързан към автоматичната
система, за да осигури по-ниско потребление в
изчаквателния режим, точно в съответствие с новите
Европейски директиви.
• СИСТЕМА ESA е един проект на BENINCA (подадена е за
патентоване и очаква патент)
• Системата позволява не само да се намали консумацията
на мотора (средногодишно икономията е от 250 kW), но
позволява да се преобразува по-ниска консумация на
електроенергия в спестяване
• Контролният блок може да бъде използван също така
и като нормален приемник с 6 канала с възможност
за спестяване на предаватели директно на блока за
управление ESA.
• Максимална гъвкавост, благодарение на тройното
кодиране, Advanced Rolling Code, Rolling Code и Фиксиран
Код

NO COM NC

85÷230 Vac
50/60 Hz
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3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

IN6
IN5
IN4
IN3
IN2
IN1
COM

1 2

OUT1 OUT2 OUT3 OUT4 OUT5 OUT6

22 23

24 25 26

1 2

3 4 5 6 7 8 9 10

CH1

CH2

CH3

CH4

11 12 13 14

BATT.
12 Vdc
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ЕЛЕКТРОННИ СИГНАЛИ И УПРАВЛЕНИЕ

ADVANTOUCH

ADVANTOUCH

ЕЛЕКТРОННИ СИГНАЛИ И УПРАВЛЕНИЕ

ADVANTOUCH
СИСТЕМИ ЗА ПРОГРАМИРАНЕ

• Нов контролер, с изцяло преработени функции:
• Сензорен дисплей с големина 4.3”
• Прост и интуитивен при използване, с възможност за
управление и създаване на списък с радиоконтролери
или приемници направо на устройството, без
необходимост от използване на компютър,
благодарение на вътрешната памет
• Максимална простота при въвеждане, заличаване или
блокиране на дистанционно и в създаване на база
данни
• Възможност за конфигуриране на параметри и
оперативни логики на блок за управление
• Способност за обновяване софтуера на блок за
управление или на самия контролер, направо, просто и
бързо
• Максимална сигурност, обеспечена от способността за
предпазване на приемника с един код за достъп
• Опростено управление на дистанционните и
приемниците с многобройни канали, с бързо
обединение между бутони и активирани канали
• Съвместим с дистанционни и приемници на 433.92 MHz
с ролинг код, програмируем код и ARC кодиране
• Опора за USB устройства

ВКЛЮЧЕНИ АКСЕСОАРИ
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BE.USB

USB.C

C1

C2

C3

C4

C5

USB памет от 8 GB.

Кабел за свързване
на ADVANTOUCH
към мрежово
захранване и към
компютър.

Свързващ кабел
за обновяване
софтуера на блока
за управление.

Свързващ кабел
за обновяване
софтуера на блоказа
управление.

Сериен кабел
за свързване
на блокове за
управление и
програмиране,
конфигуриране
на параметри или
оперативна логика.

Свързващ кабел за
програмиране на
приемник.

Програмиране
на приемник и
дистанционни и
пулт на блока за
управление за
четене на паметта.
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ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА И СИГНАЛИ

ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА И СИГНАЛИ

ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ
УСТРОЙСТВА И СИГНАЛИ
ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ
УСТРОЙСТВА
И СИГНАЛИ

фотоклетки
и аксесоари

фотоклетки

PUPILLA
PUPILLA.R
PUPILLA.B
FTC.S
SC.P30QIS

СИГНАЛ И
УПРАВЛЕНИЕ

мигащи
светлини

IRI.LAMP

IRI.CELL

IRI.LAMP-Y
LAMPI.LED
колонки

LAMPI24.LED

COL05N
COL10N
COL12N

цифрова
клавиатура

IRI.KPAD

COL.P

IRI.KPAD-C

COL.BY

BE.CODE
BE.PLAY
предпазни
средства
селекторен
ключ

с ключ

обезопасителни
профили от
проводяща гума

RF.SUN
RF

TOKEY

SC.RF

TOKEY.E

SC.RES

TOKEY.I

SC.RL

CH

SC.A
SC.EN
SC.90

с магнитен
ключ

бутониера

ID.SCM

PNO
PNC

SC.L

системи за
механично
разпознаване

SC.M71
SC.M72

IPB.NO

SC.R71

IPB.NC

SC.R72
SC.F15

транспондерно
устройство

TEO SYSTEM

SC.F20

TEO

SC.F25

TEO CARD

SC.R15

BE.PROXY
BE.READ
системи за
пневматично
разпознаване
системи за измерване
на сили създадени
от удар
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SC.P35

IGF-B
IGF-S

197

ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА И СИГНАЛИ

IRI.LAMP | IRI.LAMP-Y | LAMPI.LED | LAMPI24.LED

IRI.LAMP | IRI.LAMP-Y | LAMPI.LED | LAMPI24.LED

ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА И СИГНАЛИ

МИГАЩИ СВЕТЛИНИ

• Сигнална универсална лампа LED с вградена антена,
съвместима с напрежения на захранване от 20 до 255 V
редуващи се или непрекъснати
• Оборудвана с функцията за мигане на базовия отдел,
може да бъде инсталирана също така в инсталации с
блокове за управление, вече оборудвани с тази функция
(полезна за поддръжка на стари инсталации)
• Намалена консумация, благодарение на една стойност на
абсорбирана мощност между най-ниските на пазара (1 W)
• Възможност за монтаж на стена, благодарение на
включена подпора
• Лесна и бърза за инсталиране, IRI.LAMP може да бъде
настроена също така с фиксирана светлина
• Налична също така във версия с обвивка в жълт цвят
(IRI.LAMP-Y)

https://www.beninca.com

Открий
продуктите
/page/iride.html
на линията IRIDE.
Гледайте видеото.
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IRI.LAMP

IRI.LAMP-Y

Мигаща бяла сигнална лампа пълен диапазон,
20÷255 Vac/dc с вградена антена.

Мигаща жълта сигнална лампа пълен диапазон,
20÷255 Vac/dc с вградена антена.

LAMPI.LED

LAMPI24.LED

Мигаща сигнална лампа 230 Vac LED с вградена антена

Мигаща сигнална лампа 24 Vdc LED с вградена антена

RG58 MT5
Кабел за антена
AWO L = 5 m.
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ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА И СИГНАЛИ

IRI.KPAD | IRI.KPAD-C | BE.CODE | BE.PLAY

IRI.KPAD | IRI.KPAD-C | BE.CODE | BE.PLAY

ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА И СИГНАЛИ

ДИГИТАЛНА
КЛАВИАТУРА
• Дигитална клавиатура срещу вандалски прояви с
обвивка от алуминий, лъскав челен панел с ефект
стъкло и бутони от хромиран метал със задно
осветление LED
• Бърза и лесна за инсталиране IRI.KPAD е налична
във версии безжична или окабелена. За двете версии
е възможно да се зададе една парола за достъп до
със защита от евентуални промени от неоторизирани
потребители
• Обратна връзка за звуково и визуално потвърждение
посредством двуцветен LED на централа
• Възможност да се зададе блокиране на клавиатурата
3 минути след 5 опита

IRI.KPAD

IRI.KPAD-C

Дигитална клавиатура срещу вандалски прояви, с батерия
(3,6 V 1/2 AA) с безжично функциониране, сирена за
сигнализация и бутони със задно осветяване. Тройно
кодиране: Advanced Rolling Code, Rolling Code и Фиксиран
Код. 254 кода подлежащи на запаметяване. LED за
сигнализация Зелен (OK) или Червен (KO).

Дигитална клавиатура със защита срещу вандалски
прояви, окабелена със сирена за сигнализация и бутони
със задно осветяване. Самостоятелно функциониране или
посредством аксесоар BE.REC. Захранване 12/24 Vac/dc.
LED за сигнализация Зелен (OK) или Червен (KO).

BE.CODE

BE.PLAY

Безжична клавиатура с батерия (3 V CR123A), оборудвана
с тройно кодиране: Advanced Rolling Code, Rolling Code
и Фиксиран Код. Цифрова клавиатура с мембрана за да
се гарантира максимална чувствителност на активиране.
254 кода подлежащи на запаметяване, управление на
Код Администратор и Код Потребител, възможност за
запаметяване в последващ момент на Код Потребител,
без да се извършва намеса върху приемника.

Дигитална клавиатура със защита срещу вандалски прояви
от метал, със светещи цифрови бутони от стомана inox,
окабелена. Необходимост от декодер BE.REC.

ONE.2WO

ONE.2WB

BE.REC

KC-BEPLAY

COL10N

COL12N

Приемник 433,92
MHz със захранване
12÷28 Vdc / 21÷28 Vac,
2 канала с тройно
кодиране: Advanced
Rolling Code, Rolling
Code и Фиксиран Код
с кутия за външна
среда IP54. 512
кода, подлежащи на
запазване.

Приемник 433,92
MHz със захранване
12÷28 Vdc / 21÷28 Vac,
2 канала с тройно
кодиране: Advanced
Rolling Code, Rolling
Code и Фиксиран
Код, в кутия. 512
кода, подлежащи на
запазване.

24 Vdc 2 канален
декодер за BE.PLAY.
Начин на работа:
Би-стабилен по време.
Може да поддържа
до 4 BE.PLAY. Релеен
изход 500 мА максимум.
Запомня до 255 кода.

Aдаптор за монтиране
на цифрова клавиатура
BE.PLAY на колонки тип
COL.10N/12N.

Двойка разглобени
колонки, оборудвани
с основа и опора за
селектор CH или PNO/
PNC. Възможен е
монтаж на клавиатура
BE-PLAY с аксесоар
КC-BEPLAY.
H = 1 m.

Двойка разглобени
колонки, оборудвани
с основа и опора за
бутониера PNO/PNC,
фотоклетка FTC.S
и четец BE.PROXY.
Възможен е монтаж на
клавиатура BE-PLAY с
аксесоар КC-BEPLAY.
H = 1 m.

Версия с окабеляване:
• Възможност за функциониране в два режима,
самостоятелен или с дистанционно управление
• Директна връзка на клавиатурата към блока за
управление (самостоятелна) позволява запаметяването
на 30 кода
• Режимът с дистанционно управление, със свързване
на клавиатурата към аксесоара BE.REC, позволява да
се запаметят до 254 кода, гарантирайки максимална
защита срещу влизане
• Не се нуждае от ресетиране
Безжична версия:
• Управление на три различни типа кодиране: Advanced
Rolling Code, Rolling Code и Фиксиран Код
• 254 кода подлежащи на запаметяване
• Управление на Код Администратор и Код Потребител,
с цел да се позволи максимална гъвкавост на
конфигурация и опростеност на инсталирането
(персонализация на код за различни потребители,
целенасочено деактивиране, активиране без нужда
от намеса върху приемника)
• Оборудвана с литиева батерия от 3,6 V (1400 mAh),
която гарантира дълга продължителност на живот
• Възможно е да се използва IRI.KPAD като прекъсвач
за близост, свързан с управлението на активиране на
клавиатурата
• Обхват в свободна зона 100 m

https://www.beninca.com

Открий
продуктите
/page/iride.html
на линията IRIDE.
Гледайте видеото.
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ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА И СИГНАЛИ

PUPILLA.B | PUPILLA | PUPILLA.R | FTC.S | SC.P30QIS

PUPILLA.B | PUPILLA | PUPILLA.R | FTC.S | SC.P30QIS

ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА И СИГНАЛИ

ФОТОКЛЕТКИ

PUPILLA.B

PUPILLA | PUPILLA.R

Двойка фотоклетки за външен монтаж, въртящи се на
220°. Фотоволтаичен панел за зареждане батерията на
предавателя. Наличие на светодиод за диагностична
функция.

PUPILLA: Двойка фотоклетки, насочващи се на 180°.
Възможност за синхронизация до 4 въртящи момента,
захранване на 24 Vdc. Възможност за настройка
посредством един LED, който сигнализира оптимално
подравняване.
PUPILLA.R: Двойка фиксирани фотоклетки характеризирани
с наличието на реле (свободен контакт без напрежение)
с тип на функциониране N.C. Възможност за приближен
монтаж на 2 двойки без синхронизация.

FTC.S

SC.P30QIS

Захранване 24 Vac/dc, за повърхностен синхронизиран
монтаж. Възможно е да се синхронизират до 4 двойки
фотоклетки.

Захранване 24 Vac/dc, за скрит синхронизиран монтаж.
Възможно е да се синхронизират до 4 двойки фотоклетки.
SC.PD не е включено.

PUPILLA.B

PUPILLA

PUPILLA.B
• Нов комплект фотоклетки на Benincà с предавател,
захранващ се от батерия
• Новаторската система за зареждане на батерии,
използваща фотоволтаичен панел представлява една
автентична новина, която характеризира PUPILLA.B,
гарантираща максимална безопасност и перфектна
работа при всякаква автоматика
• Възможност за свързване до два фотоволтаични панела
за да се работи дори и при не дотолкова оптимални
климатични условия
• Продължителна работа, без каквато и да е необходимост
от поддръжка
• PUPILLA.B осигурява съответствие с наредбите за
сигурност даже и при монтажи, които нямат вградена
система за сигурност, благодарение на предаване на
управлението даже на движещи се врати
• Фотоклетките може да бъдат ориентирани в различни
посоки, което прави монтажа още по-лесен

PUPILLA.B

PUPILLA | PUPILLA.R

Завъртане на 180 °
позволява подравняване на
фотоклетките, независимо
от начина им на фиксиране
към основата.
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IRI.CELL

SF

SC.PD

Двойка метални капаци
за защита от вандалски
прояви за фотоклетки
PUPILLA / PUPILLA.R,
съдържат предни и
задни черупки със
скрит винт. Поддържат
перфектна ориентация
на 180°.

Статична опора за
FTC.S.
2 броя в опаковка.

Пластмасов контейнер
за скрит монтаж на
SC.P30QE.
2 броя в опаковка.
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TEO | TEO CARD | BE.PROXY | BE.READ

ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА И СИГНАЛИ

ТРАНСПОНДЕРНО
УСТРОЙСТВО

PNO | PNC | IPB.NO | IPB.NC

ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА И СИГНАЛИ

БУТОНИЕРА

• TEO SYSTEM, новата система за сканиране отблизо и
управление при отваряне на жилищни и професионални
автоматики чрез транспондерни тагове/чипове (TEO) или
карти (Teo Card)
• Автоматиката се отваря когато транспондерът TEO се
приближи до четеца BE.PROXY, който влиза в диалог с
приемника, дава команда за отваряне на портала, вратата,
или каквото и да е устройство
• Системата работи на честота 13.56 MHz, стандартизирана
навсякъде по света
• Възможност за въвеждане на до 250 карти или тагове
(TEO)
• Разстояние за четене 2-5 cm.
• 2 канала за изходи на програмируеми релета
• Възможност за управление на един или два релейни
изхода с картата, или и двата изхода при единично или
двойно подаване на картата или тага
• Възможност за запомняне на картите или таговете един
по един с четеца BE.READ, или от разстояние с приемника
BE.PROXY, като използвате мастър карта

PNO

PNC

Бутониера за монтаж на стена/колона оборудвана с 2
контакта - нормално отворени. За монтиране на колонка
COL10N.

Бутониера за монтаж на стена/колона оборудвана с един
контакт нормално отворен и един контакт нормално
затворен. За монтиране на колонка COL10N.

IPB.NO

IPB.NC

Индустриална бутониера оборудвана с 2 контакта нормално отворени

Индустриална бутониера оборудвана с един отворен и един
затворен контакт.

COL10N

204

TEO

TEO CARD

BE.PROXY

BE.READ

Транспондерно устройство във вид
на ключодържател.
Опаковка - 10 бр.

Транспондерно устройство във вид
на карта.

Четец отблизо за ТЕО/ТЕО CARD/
TO.GO2WVT/TO.GO4WVT монтиран
външно, да се използва с приемник
BE.READ. Разстояние за четене
2-5 cm.

2-канален приемник за четец
BE.PROXY. С два релейни изхода.
Синхронизиран или дву-стабилен
начин на работа. Капацитет на
паметта 250 карти/ ключодържатели/
TO.GO2WVT/TO.GO4WVT.

Двойка разглобени
колонки, оборудвани
с основа и опора за
селектор CH или PNO/
PNC. Възможен е
монтаж на клавиатура
BE-PLAY с аксесоар
КC-BEPLAY.
H = 1 m.
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ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА И СИГНАЛИ

206

TOKEY | TOKEY.E | TOKEY.I | CH | ID.SCM

COL05N | COL10N | COL12N | COL.P | COL.BY

ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА И СИГНАЛИ

TOKEY

TOKEY.E

TOKEY.I

COL05N

COL10N

COL12N

Селекторен ключ за външен монтаж.

Селекторен ключ за външен монтаж с
Европейски размер на ключа.

Селекторен ключ за вграден монтаж.
IP 67 водозащитни крайни
изключватели.

Двойка разглобени колонки,
оборудвани с основа и опора за
бутониера PNO/PNC, фотоклетка FTC.S
и четец BE.PROXY. Възможен е монтаж
на клавиатура BE-PLAY с аксесоар
KC-BEPLAY. H = 0,5 m

Двойка разглобени колонки,
оборудвани с основа и опора за
селектор CH или PNO/PNC. Възможен
е монтаж на клавиатура BE-PLAY с
аксесоар KC-BEPLAY. H = 1 m

Двойка разглобени колонки,
оборудвани с основа и опора за
бутониера PNO/PNC, фотоклетка FTC.S
и четец BE.PROXY. Възможен е монтаж
на клавиатура BE-PLAY с аксесоар
KC-BEPLAY. H = 1 m

CH

ID.SCM

COL.P

COL.BY

Селекторен ключ от лят алуминий, с
влагоустойчиви контакти. Изискват се
аксесоари KE, KI или KC при различни
видове закрепвания.

Магнитна ключалка.

Колонка за фотоклетки тип PUPILLA
и PUPILLA F от анодиран алуминий с
основа. H= 0,5 m

Двойка колонки за PUPILLA R,
оборудвани с основа и капак.
H = 0,5 m

CEM

COL10N

KE

KI

ID.SK

ID.MK

CEM

Планка за бетониране
към основа за колонка
тип COL10N.

Двойка разглобени
колонки, оборудвани
с основа и опора за
селектор CH или PNO/
PNC. Възможен е
монтаж на клавиатура
BE-PLAY с аксесоар
КC-BEPLAY.
H = 1 m.

Кутия за външен
монтаж на селекторен
ключ СН.

Изравнител за
селекторен ключ СН.

Неутрален ключ за
CH/TO.KEY.

Магнитен ключ за
ключалка ID.SCM.
Пристига програмиран
за ID.SCM.

Планка за бетониране
към основа за колонка
тип COL10N.
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ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА И СИГНАЛИ

RF.SUN | RF | SC.RF

RF.SUN | RF | SC.RF

ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА И СИГНАЛИ

RF.SUN
RF
SC.RF

• Нова радиочестотна система на BENINCÀ, работеща на
868 Mhz, състояща се от един предавател/ дистанционно
RF / RF.SUN, комбиниран с приемник SC.RF.
• Позволява двустранна радиовръзка между устройството,
монтирано на подвижният ръб на портала, което
е захранвано с батерия (свързано с предпазен
чувствителен ръб) и приемникът, монтиран в електронния
блок за управление.
• Липсата на кабели на движещата се врата, прави
устройството особено подходящо за секционни и
промишлени врати и за защита на движещия се ръб на
плъзгащи врати.
• Предавателят се предлага в два варианта: RF.SUN със
зареждаема батерия, зареждана от фотоволтаичен панел
и RF с незареждаема батерия с гарантиран живот на
действие 2 години.
• И двата модела имат един вход за свързване с
чувствителния ръб 8K2, или механичен ръб, степен на
защита IP 55.
• Приемникът SC.RF, захранван на 12/24 V, е оборудван с
функция за автотест и 2 релейни изхода за свързване
към електронните блокове за управление (възможност за
присъединяване на до 4 предавателя към всеки изход за
канал).
• Новото устройство на BENINCA осигурява безопасност
на промишлени системи, без да се изискват свързващи
кабели към подвижната част на портала, правейки по
този начин монтажа по-лесен при съществуващите
системи.
• Съответства на стандарт EN12978.

ПРИЛОЖЕНИЕ RF + SC.RF

RF.SUN

RF

Устройство работещо с батерия, зареждана от
фотоволтаичен панел, закрепен на движещия се ръб.
Фотоволтаичен панел от аморфен силикон за гарантиране
максимална самостоятелност на устройството.

Устройство с незареждаема батерия с гарантиран срок на
работа 2 години.

SC.RF
Устройство захранвано на 12/24 Vdc с функция за
самопроверка и 2 изходни релета.

ПРИЛОЖЕНИЕ RF.SUN + SC.RF
ФОТОВОЛТАИЧЕН ПАНЕЛ

RF

RF

SC.RF
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RF.SUN

RF.SUN

SC.RF
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ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА И СИГНАЛИ

ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА И СИГНАЛИ

ПРЕДПАЗНИ
УСТРОЙСТВА
Обезопасителни профили от проводяща гума

Обезопасителни профили от проводяща гума

Обезопасителни профили от проводяща гума

Системи за механично разпознаване

Системи за механично разпознаване

Системи за механично разпознаване

SC.RES

SC.RL

SC.A

SC.R71 | SC.R72

SC.M71 | SC.M72

SC.F15 | SC.F20 | SC.F25

Предпазен ръб от проводяща гума.
Минимален пакет – 20 m, ширина
28.5 mm, височина 25 mm.
Опаковка 20 m.

Предпазен ръб от проводяща гума.
Минимален пакет – 20 m, ширина
28.5 mm, височина 65 mm, двоен край.
Опаковка 20 m.

Алуминиев профил за SC.RES / SC.RL /
SC.RES65. Опаковка 2 m.

SC.R71: Гумен профил, височина
70 mm, за SC.M71. Дължина 1,5 m
SC.R72: Гумен профил, височина
70 mm, за SC.M72. Дължина 2 m

Механичен предпазен ръб 1.5 m.
Механичен предпазен ръб 2 m.
Съвместим с SC.R15/SC.R71/SC.R72.

Механичен предпазен ръб 1.5 m.
Механичен предпазен ръб 2 m.
Механичен предпазен ръб 2.5 m.

Обезопасителни профили от проводяща гума

Обезопасителни профили от проводяща гума

Обезопасителни профили от проводяща гума

Системи за механично разпознаване

Системи за механично разпознаване

SC.90

SC.L

SC.EN

SC.R15

SC.P35

Ъглово приспособление за SC.RES.

Комплект за прав SC.RES.

Електронна интерфейсна платка
за чувствителни ръбове 8k2, за
използване с електронни устройства
без вход за чувствителен датчик, или в
случай на свързване на 2 чувствителни
датчика към един блок за управление.
В съответствие със стандарт EN12978.

Гумен профил висок 15 mm за
SC.M71/2.
В пакет по 25 m.

Пневматичен предпазен ръб с тапи и
алуминиев профил.
В пакет по 40 m.

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА СИЛИ СЪЗДАДЕНИ ОТ УДАР
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IGF-B

IGF-S

Версия с bluetooth.

Версия с кабел.

211

АЗБУЧЕН КАТАЛОГ

АЗБУЧЕН КАТАЛОГ

АЗБУЧЕН
КАТАЛОГ
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ADAM

9591905

112

BILL4024 sx

9592563

40

BT12

9086010

179

CALL [DE]

9673176

178

DU.IT14N

9590162

50

FLIP.4

9560011

184

ADAM.24

9591906

113

BILL40M dx

9592124

40

BULL.P3

9623006

59

CALL [EN]

9673166

178

DU.IT14NE

9592372

50

FTC.S

9409089

89

ADAM.B

9099004

113

BILL40M sx

9592125

40

BULL.PI

9623005

71

CALL [ES]

9673167

178

DU.IT14NV

9591278

50

g.MOVE

976000650

177

ADAM.BL

9099005

113

BILL50.CO

9253002

43

BULL10M

9592323

70

CALL [FR]

9673168

178

DU.IT14NVE

9592373

50

HAPPY.2AK

9863204

187

ADAM.LED

9550000

113

BILL50M dx

9592102

42

BULL10M.S

9592317

71

CALL [IT]

9673003

178

DU.IT24NVE

9591457

50

HAPPY.2VA

9863202

185

ADVANTOUCH

9655050

194

BILL50M sx

9592103

42

BULL1224 TURBO

9592317

72

CBY.24V

9760016

47

DU.ITCF

9150043

51

HAPPY.4AK

9863205

187

AU.125

9623003

97

BILL50ML dx

9592104

42

BULL1224 TURBO.S

959000976

72

CELL.P

9176142

139

DU.ITIX

9150039

51

HAPPY.4VA

9863203

185

AU.20

9623002

97

BILL50ML sx

9592105

42

BULL1224T.CB

976000964

73

CEM

9623565
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DU.ITST

9747027

51

HB

9252014

173

AU.45B

9117010

97

BISON.P35

9623066

91

BULL1524

9592540

78

CH

9764012

206

DU.V90

9765030

33

HEADY

9176217

135

AU.45Z

9868030

97

BISON.P45

9623067

93

BULL1524.CB

9760037

79

COL.BR

9585000

132

DU.V96

9765035

33

HEADY24

9176229

145

AU.45ZL

9868040

97

BISON25 OTI

9591449

88

BULL1524.S

9592592

78

COL.BY

9230042
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DUIT.BR-01

9747006

51

HOOP

917600649

177

AU.65

9623004

97

BISON35 OTI

9592181

90

BULL15M

9592324

74

COL.KSUN

9252060

132

DUIT.BR-03

952000898

51

i.HOOP

976000651

177

AU.C25

9099021

99

BISON35 OTI L

9591929

90

BULL15M.S

9592318

74

COL.P

9230006
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E.LOCK

9765001

33

ID.MK

9189010

206

AU2.45T

9868015

97

BISON45 OTI

9592183

92

BULL17 OMI

9592569

80

COL05N

9230002

207

E.LOCKSE

9765002

33

ID.SCM

9764030

206

AU2.C

9099057

97

BN.24V

9760073

173

BULL20 HE

959000924

84

COL10N

9230004

201

ESA BASIC

9176108

192

ID.SK

F8189060

206

AU2.D

9099058

97

BN.CB

9760072

45

BULL20M

9592325

82

COL12N

9230003

201

EVA.5

9083120

116

ID.TA

9846019

33

AU2.D45

9099059

97

BN.SE

909000703

45

BULL20M.S

9592339

82

CORE

9176136

136

EVA.7

9083121

118

IGF-B

9840001

210

AU2.D45L

9099055

97

BOB.CS

9765040

33

BULL20T

9590578

82

DA.2S

9760100

57

EVA.8

9083235

120

IGF-S

9840002

210

AU2.DNS

9099056

97

BOB.SL

9819004

35

BULL20T.S

9591412

82

DA.BT18

9086004

132

EVA.AF

9078035

117

IPB.NC

9670050

205

AW

907600922

179

BOB2124E

9591351

32

BULL24.CBY

9760022

59

DA.BT2

9086019

47

EVA.CAT5

9549030

117

IPB.NO

9670051

205

AWO

9076062

173

BOB21M

9591534

32

BULL424ESA

9591433

58

DA.BT6

9086020

47

EVA.CAT7

9549031

119

IRI.CELL

9252070
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B.P

9819005

33

BOB3024E

9591447

34

BULL5M

9591434

60

DA.E

9760035

147

EVA.KM

9576001

119

IRI.KPAD

9760033

201

B.SR

9819310

33

BOB30M

9591535

34

BULL624 TURBO

9592632

64

DA.LB

9230031

173

EVA.L

9534002

117

IRI.KPAD-C

9760032

201

B5.SR

981900931

37

BOB30ME

9591446

34

BULL624 TURBO.S

959000904

64

DA.RB

9760042

147

EVA.L8

9534016

119

IRI.LAMP

9534011

199

BA

9099053

45

BOB5024E

9591328

36

BULL624ESA

9591465

62

DA.S04

9176005

147

EVA.LAMP

9534003

117

IRI.LAMP-Y

9534012

199

BE.CODE

9670002

201

BOB50M

9591022

36

BULL624ESA.S

9591480

62

DU.350CF

9150021

53

EVA.SUP

9819035

117

IRI.TX4AK

9863208

188

BE.PLAY

9670013

201

BOB50ME

9591023

36

BULL624T.CB

976000963

65

DU.350FC

9567001

53

EVA5.A

9081005

117

IRI.TX4VA

9863198

188

BE.PROXY

9614250

204

BRAINY

9176213

134

BULL8 OM

9591523

69

DU.350N

9590695

52

EVA5.A2

9081007

117

JK.UL

9747065

99

BE.READ

9673010

204

BRAINY.P

9176252

134

BULL8 OM.S

9591497

69

DU.350NGE

9592374

52

EVA5.G

9424002

117

JM.3

9592381

98

BE.REC

9673028

201

BRAINY24

9176224

144

BULL8M

9591522

66

DU.350NV

9590753

52

EVA7.A

9081006

119

JM.3ESA

9592382

98

BILL30.CO

9253001

39

BRAINY24.CB

9760014

33

BULL8M.S

9591524

66

DU.350NVE

9592029

52

EVA7.A2

9081008

119

JM.3ESA TURBO

9592417

100

BILL30M dx

9592100

38

BRAINY24.CB-SW

976000841

143

CABLE VN.ESW 11

9171130

107

DU.350ST

9747084

53

EVA7.G

9424003

119

JM.4ESA

9592383

98

BILL30M sx

9592101

38

BRAINY24.P

917600973

144

CABLE VN.ESW 5

9171128

107

DU.9990

9623010

33

EVA8.A2

9081029

121

JM.CBY

9760023

99

BILL40.CO

9253003

41

BRAINY24+

917600923

143

CABLE VN.ESW 8

9171129

107

DU.E2

9099011

49

FC.ADAM

9387003

113

KBILL30M

9592184

38

BILL4024 dx

9592562

40

BS

9099052

47

CABLE.24E

9171002

33

DU.FCN

9567015

51

FLIP.2

9560010

184

KBILL4024

9592595

40

213

АЗБУЧЕН КАТАЛОГ

214

АЗБУЧЕН КАТАЛОГ

KBILL40M

9592188

40

LADY5.I

9083259

124

PUPILLA.R

9409017

202

SC.RF

9409014

73

VE.GT24

9424035

127

VN.S40 UP

9592610

104

KBILL50M

9592191

42

LAMPI.LED

9534098

199

RF

9409016

208

SC.RL

9270061

210

VE.GT90

9424006

127

VN.S40V

9590239

110

KBN24

9592077

44

LAMPI24.LED

9534099

199

RF.SUN

9409015

208

SF

9830009

203

VE.KM1HN

9614267

117

VN.ST20

9592604

102

KBOB2124E

9592198

32

LB

9252001

47

RG58 MT5

9171131

179

SIS

9760075

65

VE.KM24

9576040

127

VN.ST20 ESW

9592617

106

KBOB21M

9592095

32

LED.TL

9766003

117

RI.M4F

9272010

57

SMART

9830075

179

VE.KM2HN

9614268

117

VN.T

9857016

111

KBOB3024E

9592089

34

LOGICA

9176244

138

RI.M4P

9272020

57

START

9176968

142

VE.KMB

9576190

127

WAVE 230

917600938

140

KBOB30M

9592096

34

LOGICA24

917600974

146

RI.M4Z

9272030

57

START.I

917600939

142

VE.KMG

9576210

127

X.BE

976000972

65

KBOB30ME

9592088

34

MAG.E

9760021

61

RI.M4ZF

927200950

57

SUN.PANEL

9611021

132

VE.KMN

9576220

127

XLB

925200750

173

KBULL15M.S-HM

9592436

76

MATRIX

9176324

137

RI.M6Z

9272040

71

SUNNY

9176316

133

VE.L650

9534060

127

XLB.L

953400947

140

KBULL424

9592090

58

MB.CP2

9623050

47

RI.P6

9630001

71

TEO

9614255

204

VE.P650

9623069

119

YAK25 OTI

9592455

86

KBULL5M

9592091

60

MB.SE

9090012

47

SB

9252003

173

TEO CARD

9781025

204

VE.PS

9623068

117

ZED.20Q

900500942

97

KBULL624

9592092

62

MB24

9590330

46

SB.180.K

9747095

53

THINKY

9176251

141

VE.RAST

9672010

117

ZED.E

9747021

97

KBULL624TURBO

959000901

64

MBE24

9590613

46

SB.180.L

9747096

53

THINKY.I

917600940

141

VE.RP

9270001

126

ZED.LRIE

9592578

96

KBULL8M

9592097

66

MEM2048

9570001

178

SB.BULL20.F

9747026

71

THINKY.P

917600975

141

VE.SOM

9082040

128

ZED.LSC

9592636

96

KBULL8OM

9592098

68

MLS

9387001

57

SB.BULL8.F

9747025

59

TO.CLIP

9830081

179

VE.SOR

9082030

128

ZED.MS

9558001

97

KC-BEPLAY

9005015

201

ONE.2QB

9673112

190

SB.DU180.K

9747097

51

TO.GO2A

9863178

179

VN.A30

9004005

103

ZED.RIE

9592599

96

KE

9252005

206

ONE.2QI

9673111

190

SB.DU180.L

9747098

51

TO.GO2AK

9863176

183

VN.A3175

9004004

103

ZED.SC

9592635

96

KI

9252008

206

ONE.2WB

9673103

190

SB.DU350.K

9747102

53

TO.GO2AS

9863189

179

VN.A40

9004006

103

ZED.SE

9747031

97

KMB24

9592071

46

ONE.2WI

9673102

190

SB.DU350.L

9747100

53

TO.GO2VA

9863173

181

VN.CT

9162010

111

ZED24.RI

9592631

96

KPC

9855002

138

ONE.2WO

9673114

190

SB.DUIT.K

9747101

51

TO.GO4A

9863179

179

VN.CTA

9162011

103

ZED24.SC

9592631

96

KPO

9855001

138

ONE.4WB

9673177

191

SB.DUIT.L

9747099

51

TO.GO4AK

9863177

183

VN.GT

9424010

111

KPONY.P

9592170

56

P25

9667016

99

SB.PULS

9747105

99

TO.GO4AS

9863190

179

VN.M20

9592605

102

KPR

9592073

48

P25I

9667018

99

SC.90

9520005

210

TO.GO4QV

9863107

181

VN.M20 ESW

9592613

106

KPR.24

9592074

48

P35

9667017

99

SC.A

9667010

210

TO.GO4VA

9863174

181

VN.M20 UP

9592611

104

KSUN

9611004

133

PNC

9670014

205

SC.EN

9760031

210

TOKEY

9764006

206

VN.M4

951300977

103

KVN.M20ESW

9592622

106

PNO

9670012

205

SC.F15

9270070

211

TOKEY.E

9764002

206

VN.M40

9592606

102

L.BY

9760024

45

PR.45E

9590684

48

SC.F20

9270071

211

TOKEY.I

9764005

206

VN.M40 UP

9592612

104

LADY

9083224

122

PR.45E24

9590686

48

SC.F25

9270072

211

VE.650

9083104

126

VN.MS

9558010

113

LADY.5

9083257

124

PR.45EL

9590685

48

SC.L

9520010

210

VE.650A

9081030

127

VN.MT20

9592607

102

LADY.A

9081001

123

PTC.3

9667019

99

SC.M71

9270040

211

VE.650A2

9081019

127

VN.MT20 ESW

9592614

106

LADY.A2

9081016

123

PTC.4

9667020

99

SC.M72

9270050

211

VE.650I

9083156

126

VN.MT40

9592608

102

LADY.A5

9081028

125

PTC.AR

9623399

99

SC.P30QIS

9409028

203

VE.AF

9078010

123

VN.MT40V

9590377

108

LADY.COL

9230001

123

PTC.STOP

9387002

99

SC.P35

9270010

211

VE.AFI

9078015

123

VN.RM

9520015

103

LADY.GT

9424001

123

PTCI.3

9667021

99

SC.PD

9252010

203

VE.AM

9078020

117

VN.RV

9520016

103

LADY.I

9083258

122

PTCI.4

9667022

99

SC.R15

9270002

211

VE.C650

9081026

127

VN.S

9819020

102

LADY.L

9534001

123

PTCL.4

9667023

99

SC.R71

9667062

211

VE.C6502

9081020

127

VN.S20

9592602

102

LADY.P

9081002

123

PTCSXL.4

9667024

99

SC.R72

9667063

211

VE.CAT500

9549020

123

VN.S20 ESW

9592616

106

LADY.P5

9081027

125

PUPILLA

9409001

202

SC.RD

9760027

173

VE.CAT650

9549010

127

VN.S20 UP

9592609

104

LADY.SN

9780001

123

PUPILLA.B

9409006

202

SC.RES

9270060

210

VE.CS

9760050

117

VN.S40

9592603

102

215

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА

ОБЩИ УСЛОВИЯ
ЗА ПРОДАЖБА

COME RAGGIUNGERCI

КАК ДА
НИ НАМЕРИТЕ

Тези условия за продажба се прилагат към всички продукти за Продажба, по време на подписване на договора, или при потвърждаване на поръчката. Ако има противоречие между тези
условия и условията приети за отделна продажба или в някакъв съществуващ търговски договор, последното ще има предимство. AUTOMATISMI BENINCA няма да бъде ограничена от Общите
Условия за Покупка на Клиента при каквито и да са условия, освен ако същите не бъдат предварително записани. AUTOMATISMI BENINCA е в правото си да променя всяка една позиция от
тези условия; всички допълнения, промени или отмени ще бъдат прилагани към всички заключителни продажби както от 30 дни след направената промяна след официалната комуникация с
Купувача.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
• AUTOMATISMI BENINCA: АД Automatismi Beninca S.p.A., от името на нейният официален представител временно, със седалище в Италия, Sandrigo, Via Capitello № 45, ДДС № 02054090242.
• КУПУВАЧ: всеки обект (частно или обществено лице) което купува Продукти и който не е обхванат от определението за Ползвател, съгласно определението за Ползвател.
• ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ: датата на документа за транспорт.
• СТРАНИ: означава AUTOMATISMI BENINCA S.p.A. и Клиента.
• ПРОДУКТИ: това са продуктите изброени в каталога на AUTOMATISMI BENINCA, последен вариант, с описани технически спецификации. Подчертава се, че всички илюстративни материали
са индикативни. Продуктите могат да бъдат променяни или изваждани от производствената листа на Automatismi Benincа по всяко време.
1) ЦЕНА НА ПРОДУКТИ
Цените на стоките са тези, създадени във валидната ценова листа по време на поръчката, с която Клиента декларира че е запознат и приема; действителната ценова листа отменя всички
предходни такива. AUTOMATISMI BENINCA SpA може да променя ценовата листа; Клиентът ще бъде уведомен за тази промяна и ще бъде приложима към поръчки получени в срок от 30 дни
след уведомлението. AUTOMATISMI BENINCA си запазва винаги правото да променя безалтернативно ценовата листа, ако в зависимост от горните обстоятелства се изисква уведомление: в
този случай, вариантът се прилага веднага.
2) ТРАНСПОРТ
Стоките се продават от склад (ex works) AUTOMATISMI BENINCA SpA – SANDRIGO (Vi), каквото условие е дефинирано в последната допълнена версия на Incoterms на международната търговска
камара. При писмено съгласие, страните могат да изберат различно условие; каквото и условие да изберат, то ще бъде интерпретирано съгласно последната версия на INCOTERMS®. Стоките
пътуват на собствен риск на Клиента, даже и в случай че заплати превоза. Пет дни след приемането на стоките няма да бъдат приемани оплаквания, даже при разлика в продуктите по
отношение на вида и бройките указани в поръчката. Оплакване по отношение на условия не могат да дават основание за повдигане на прекратяване или промяна на поръчката от Клиента,
нито за каквото и да е плащане на компенсации от AUTOMATISMI BENINCA SpA от какъвто и да е вид. Всяко едно връщане на стоки трябва предварително да бъде одобрено от AUTOMATISMI
BENINCA SpA, а транспорта на стоките трябва да бъде платен.
3) ЗАДЪРЖАНЕ НА СОБСТВЕНОСТ
Продуктите остават собственост на AUTOMATISMI BENINCA SpA до датата на получаване на плащането на цялата цена за доставените продукти от AUTOMATISMI BENINCA SpA. За изпълнение
на своите действия, Клиентът има право да продава тези продукти, или нови продукти в което доставено от AUTOMATISMI BENINCA SpA е било включено, в който случай всички суми от
продажбите трябва да бъдат превеждани към AUTOMATISMI BENINCA SpA, до сумата дължаща се от Клиента за доставка на продуктите. AUTOMATISMI BENINCA SpA ще има правото да
уведоми Клиента за отмяната на правото за продажба на продуктите в свое владение и собствеността на които, съгласно тази клауза за задържане на собственост, които все още не са
заминали към Клиента, ако Клиента остава в неизпълнение за един период повече от седем работни дни по отношение на плащането на каквато и да е сума, собственост на AUTOMATISMI
BENINCA SpA (по отношение и на тези продукти и на всички други стоки или услуги предоставяни от AUTOMATISMI BENINCA SPA на Клиента). Ако AUTOMATISMI BENINCA SpA приложи правото
предвидено в предишният параграф, Клиентът трябва да предостави продуктите на разположение на AUTOMATISMI BENINCA SpA, която може да върне правото за разполагане с тях на
Клиента. Докато все още правото на собственост не е уредено, Клиентът приема правоспособността, задълженията и отговорностите на пазител на продадените стоки, в съответствие с чл.
1766 и следващите членове на Италианското Граждански Кодекс. Клиентът поема задължение да изпълнява задълженията предвидени към местното задонодателство за да осигури че тази
клауза за задържане на собственост е валидна и влиза в сила за трети страни, извършвайки изискваните записи в какъвто и да е специален регистър.
4) ПОРЪЧКИ
Поръчката се приема от AUTOMATISMI BENINCA SpA без каквото и да е задължение и в зависимост към възможността за доставка на суровини, необходими за производство. Всякакви общи
или частични неизпълнения не могат да дадат основание за повдигане на жалби и резерви за повреди. Ако Клиентът прекрати специфични поръчки за производство на продукти, които не са
в каталога, той трябва да плати на AUTOMATISMI BENINCA SpA сума за компенсация в размер до 30% (тридесет процента) от прекратената поръчка, без право за жалба от бъдещи повреди.
Поръчките, които се получават редовно от AUTOMATISMI BENINCA SpA не могат да бъдат прекратени от Купувача без писмено разрешение от AUTOMATISMI BENINCA SpA. Уточняваме, че
AUTOMATISMI BENINCA S.P.A. не приема поръчки на стойност под € 100,00 без ДДС, без включени транспортни разходи.
5) УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА
Условията на доставка стартират от приемането на поръчка и се обявяват в работни дни. Те са индикативни и не са съществени, в зависимост от чл. 1457 на Гражданския Кодекс: следователно,
всякакви закъснения не дават основание на Клиента да предявява жалби за повреди или за прекратяване или промяна на договора.
6) ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Освен това, в италианския граждански кодекс са предвидени случаите на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват дейността на заводите на AUTOMATISMI BENINCA SpA и
обосновават закъснение или прекратяване изпълнението на договори, освобождавайки AUTOMATISMI BENINCA SpA от отговорността за закъснение или недоставка на продукти, също
включва следното, като един пример без ограничение: атмосферни обстоятелства, земетресения, пожари, национални, местни или заводски стачки, прекъсвания в транспорта и съобщенията,
недостатък на енергия и на необходимите суровини. Излизане от строя на машини и производствени цехове.
7) УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ
Плащанията трябва да бъдат направени в евро, по условията и процедурите, отбелязани във фактурите. Плащания във валута различна от евро ще бъдат приемани само ако е предварително
писмено уговорена с AUTOMATISMI BENINCA SpA Ако Страните са съгласни плащането да бъде чрез неподлежащ на отмяна документарен акредитив, същият ще бъде приет от AUTOMATISMI
BENINCA ако е изпратен най-малко шестдесет дни преди датата на доставка на продуктите и е потвърден от една италианска банка, одобрена от AUTOMATISMI BENINCA. След изтичане времето
за плащане, AUTOMATISMI BENINCA SpA може да изиска Клиентът да плати проценти неустойка, съгласно условията от законодателно постановление 231/02. AUTOMATISMI BENINCA SpA може
да прекрати изпълнението и/ или доставката на всички други поръчки и да прекрати всякакви подобни плащания или договори, които може да бъдат подписани в този момент с Клиента, ако
все още не е направено плащане 5 (пет) дни след изтичане срока на фактурата. Всякакви, каквито и да са мерки, предприети от AUTOMATISMI BENINCA SpA не дават право за компенсация за
повреди от Клиента.
8) ГАРАНЦИЯ
Automatismi Beninca предлага една стандартна гаранция с продължителност 30 месеца от датата на производство, отбелязана на самият продукт. След 30 месеца Клиентът определено се
отказва от правото за регрес, относно юридическата гаранция относно Automatismi Beninca S.p.A., в съответствие с чл. 131 от Потребителският Кодекс. Това право, ако въздейства на условията
обаче, няма да бъде признато, ако съответствието открива зависимости в неправилни монтажи на Клиента. Обърнато е внимание, че юридическата гаранция не покрива всички бъдещи
обстоятелства, което не може да бъде dсъотнесено към производствени дефекти и /или съответствие на стоките. Още повече, в никакъв случай Клиентът не може да задейства гаранцията,
ако цената на продуктите не е била платена в сроковете и при условията съгласувани или ако той е в отказ за изпълнение, дори по отношение на други заявки или продукти, по отношение
на AUTOMATISMI BENINCA SpA Чрез активиране на договорената гаранция, Клиентът може да изисква поправка или замяна на продуктът, за който са гарантирани такива, по преценка на
AUTOMATISMI BENINCA SpA , в съответствие със сроковете на тази гаранция и при законно изискване. Всякакви открити повреди трябва да бъдат съобщени бързо на AUTOMATISMI BENINCA
с препоръчано писмо със записани доставка и в сроковете, отбелязани съгласно закона. В никакъв случай, стандартнана гаранция не покрива дефекти дължащи се на: - небрежност или
невнимание при употреба, износване (например неспазване на инструкцията за работа или отсъствие на поддръжка), - монтаж или поддръжка извършени неоторизирани личности, и/или които
не са в съответствие с инструкциите; - щети, дължащи се на транспорт, - въздействие върху продукта (например, сваляне на табелката), - промяна на документацията, - външни въздействия, маломерни продукти или неправилен избор на продукт Продуктите, които не са повредени в следствие на тези гаранционни условия, могат да бъдат изпратени на AUTOMATISMI BENINCA SpA,
който може да реши дали да поправи, или да замени стоките, съгласно действащата листа с цени за ремонти. Отделната част поправена съгласно, или извън гаранцията, ще бъде покрита от
гаранционен период от 6 месеца.
9) ОТГОВОРНОСТ
AUTOMATISMI BENINCA SpA няма да бъде отговорна за повреди, дължащи на продукти, съхранявани в случай на злоумисъл или голяма небрежност. Още повече, всякаква отговорност ще
произтича само и абсолютно от положенията в италианското законодателство. AUTOMATISMI BENINCA SpA няма да отговаря за повече от срока за отговорност на полицата за застраховка на
производствения риск, приета от фирмата. AUTOMATISMI BENINCA SpA няма да бъде отговорна за непреки щети, изцяло като пример, щети в заплащането към Клиентът.
10) ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Марките на които AUTOMATISMI BENINCA SpA е притежател или притежател на лиценза, патентите, разработките или моделите, технологията, техническите спецификации и данните на
продуктите, господстващите имена, съдържащи марката, са абсолютна и изключителна собственост на AUTOMATISMI BENINCA SpA Клиентът признава собствеността на тези права от
AUTOMATISMI BENINCA SpA и приема да ги използва само в съответствие със специфичните указания от AUTOMATISMI BENINCA SpA и в изключителен интерес последната, и изключително за
продължителността на договорните отношения между страните, без да дава на Клиента каквото и право за обжалване. Клиентът приема да не регистрира, присвоява или да изисква защита за
каквито и да са права на интелектуална собственост притежание на AUTOMATISMI BENINCA SpA. В частност, той приема да не регистрира и декларира, че не е регистрирал марките и имената
на домейните.
11) БЪРЗА КЛАУЗА ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ
В съответствие с чл. 1456 от Италианския Граждански Кодекс, AUTOMATISMI BENINCA SpA може да прекрати съществуващ договор с Клиента в случай на неизпълнение на задълженията,
съдържаки се в членове 7) Условия на плащане и 10) Права на интелектуална собственост от тези условия за продажба. Още повече, AUTOMATISMI BENINCA може да прекрати съществуващият
договор с Клиента с непосредствено въздействие в следните случаи: a) Ако Клиентът е обект на процедура по несъстоятелност или ликвидация, или положението на икономическите условия
на Клиента е такова, че разумно води до заключение, че Клиентът е неплатежоспособен; b) Ако акциите и/или дяловете представящи по-голямата част от управлението на капитала на Клиентът
са пряко или непряко прехвърлени, предадени, или държани под попечителство.
12) ПРИЛОЖИМ ЗАКОН И ЮРИСДИКЦИЯ
Задълженията, произтичащи от взаимоотношенията между AUTOMATISMI BENINCA SpA и Клиента, тези условия на продажба и всички договори (с изключение на специално заявените или
записани в писмена форма) се определят от Италианският Граждански Кодекс и от Италианското право.
За каквото и да е оспорване и разногласие относно тези общи положения за продажба или получаване от договорните отношения между AUTOMATISMI BENINCA SpA и Клиентът, единстверият
компетентен съд ще бъде Съдът на Виченца, без да въздейства на правото на AUTOMATISMI BENINCA SpA да защитава своите права чрез представяне на жалбата до който и да е Съд, който
счете за уместен.
13) ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
В съответствие и съгласно член, Leg.D. от 30 юни 2003, № 196, Информиран съгласно чл. 13 от Европейския регламент 679/2016, Клиентът се съгласява, че личните данни ще бъдат третирани
за цели, свързани с търговската дейност и действащите договорни задължения. Личните данни предоставени от Клиента се обработват в съответствие с положенията на закона за съхранение
на личните данни. Гореизложените данни ще бъдат обработени с процедура, подходяща за да осигури тяхната безопасност и конфиденциалност. Те ще се използват за търговски нужди в
смисъла и във връзка с изпълнението на договорите за които има условия. Личните данни могат да бъдат предоставени на трети лица в Италия или в чужбина, за да бъдат достигнати задачите,
отбелязани по-горе. Страните за които се отнася, имат правото: a) да получават потвърждение за съществуването на каквато и да е обработка на лични данни които ги засягат; b) да имат
същите изтрити, преобразувани, усъвършенствани, коригирани или/или обединени данни; c) да се противопоставят на обработката на лични данни за целите на търговската информация и за
изпращане на рекламни материали.
14) ПРЕВОД НА ТЕКСТА
Италианският текст, независимо от преводите, които са направени на различни езици, ще бъде единственият автентичен текст за нуждите на тяхното тълкувание.
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BENINCÀ ПО СВЕТА

BENINCÀ ПО СВЕТА

BENINCÀ
ПО СВЕТА
America

Miami, Florida

BENINCÀ FRANCE S.A.R.L.
Parc de Genève
240 Rue Ferdinand Perrier
69800 Saint - Priest - France
+33 (0)4 72 90 80 30
+33 (0)4 72 90 80 31
info@benincafrance.fr
www.benincafrance.fr

Europe

Sandrigo, Italy
(Headquarter)
Vicenza, Italy
Treviso, Italy
Saint-Priest, France
Newbury, UK
Venda do Pinheiro, Portugal
Barcelona, Spain
Czosnów, Poland
Praha, Czech Republic
Sofia, Bulgaria

Asia

Bangalore, India

BENINCÀ NORTE S.L
Calle Aiguafreda, núm. 24,
nave 3, del Pol. Ind. “L’Ametlla Park”
08480 L’Ametlla del Vallès (Barcelona) Spain
+34 93 874 87 86
+34 93 874 87 86
info@benincanorte.es
www.benincanorte.es

BESIDE Ltd
102 Oborishte Str. Sofia - Bulgaria
+359 2 9442236
+359 2 9442256
info@beside.bg
www.beside.bg

Benincà Automation UK Ltd
Units 1-3, Wessex Business Park
Bath Road, Halfway Newbury
Berkshire RG20 8NS
United Kingdom
01488 658 276
0844 35 88 951
info@beninca.co.uk
www.beninca.co.uk

BENINCÀ CS s.r.o.
Poděbradská 56/186, 19000 Praha 9
Hloubětín - Czech Republic
+420 281868814
+420 266107293
info@beninca.cz
www.beninca.cz

B2U Benincà Portugal Lda
Nucleo Empresarial da Venda do pinheiro II-AC
2665-593 Venda do Pinheiro - Portugal
+351 219668921
+351 219668922
geral@b2u.pt
www.beninca.pt

BENINCÀ POLONIA SP. Z O.O
ul. Holenderska 1
05 - 152 Czosnów - Poland
+48 227239101
+48 227239099
biuro@beninca.pl
www.beninca.pl

BENINCÀ USA
Benjoy America LLC.
6357 N.W. 99th AVE
Miami FL 33178 - USA
001 - 305 - 418 0090
001 - 305 - 716 9271
beninca.usa@beninca.com
www.benincausa.com

BENINCÀ Automations Private Limited
# 112/1, Lalbagh Fort Road - Minerva Circle
Bangalore 560004 - India
+91 8041692625
+91 8041692626
info@beninca.in
www.beninca.in

За няколко години успяхме да пуснем на международния
пазар изключителния модел „made in Italy“ в сферата на
автоматизацията. Успяхме да разраснем мрежата си и да
обслужваме успешно 110 страни по света посредством
дистрибуторска мрежа, специализирани партньори и
9 филиала в чужбина - в Европа, Америка и Индия.
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BENINCÀ VICENZA
via dell'Industria, 83
36030 Sarcedo (VI) Italy
0445 362082
benincavicenza@beninca.it
www.beninca.it

BENINCÀ TREVISO
Via Tintoretto, 18
31056 Roncade (TV) Italy
0422 473029
0422 892367
info@benincatreviso.com
www.beninca.it
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ГРУПАТА BENINCÀ

ГРУПАТА BENINCÀ

ГРУПАТА
BENINCÀ
Автоматизации за врати и портали за жилищна
употреба, индустриална и улични бариери.

Автоматизации за решетки, хидравлични
автоматизации за портали, тенти за слънце и
външни щори.

Аксесоари за плъзгащи се портали, свободно
стоящи, с врати на панти и индустриални портали.

Автоматични боларди, полуавтоматични и
фиксирани, турникети и пешеходни пътеки.

Системи за автоматизация в комплект за жилищна
употреба за автоматизация на портали.
Beninca Group е съставена от 6 фирми, родени от
необходимостта да се даде конкретен отговор на
търсенето на все по-взискателните пазари чрез продукти,
които съчетават традиции и иновации и използват общи
връзки и ноу-хау. Един сън, който се е превърнал в
реалност, за да даде форма на цели за специализация,
преследвани винаги. Една група, в състояние да споделя
компетентност, know how и опит, проектирайки решения,
които позволяват да се подобри и да се обезопаси,
придвижването на предмети и хора по света.
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Автоматични плъзгащи се врати, с врати на панти
и електронни аксесоари за управление.
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www.automatismicab.com
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www.himotions.it

CAB
MORE THAN
AUTOMATION

HI-MOTIONS
OPENING
SOLUTIONS

Способността да сегментира специализацията в определени
продуктови линии, представлява неоспоримата силна точка
на CAB. Три линии от продукти, които поставят началото си
в завода на Вело Д’Астико, мотори за решетки, задвижващи
хидравлични устройства за портали с крила, мотори за тенти
и щори. В отдела за научни проучвания и разработване
на Benincа Group настъпва фазата на проектиране,
докато в Cab продуктът се тества, валидира и се пуска
в производство. Следователно продуктът произведен в
Италия и за тази фирма се превръща в един от най-силните,
неоспорима силна точка, един елемент, който да може да
се разграничи, заедно с качеството на компонентите. Pay
off “More Than Automation” доказва не само желанията на
фирмата да работи за посветени сегменти, но също така
съвкупността от стойностите, които се разпространяват
по света посредством продуктите: страст, иновация и
продукция произведена в Италия.

HI-MOTIONS е влязла, за да бъде част от групата Benincа
през 2009 г.. Производството на аксесоари за портали
веднага се обединява с опита в сферата за автоматизация.
Синергията между два различни свята, но подобни, е
дало начало на разработването на продукти и решения
с високо технологично съдържание, предназначени за
редица професионални потребители. Гамата от продукти
HI-MOTIONS се обобщава в аксесоари за плъзгащи се
врати, крила, индустриални портали и свободно стоящи
плъзгащи врати. Цялото производство се извършва
изцяло посредством строг контрол и едно постоянно
сътрудничество с отдел за научни проучвания и
разработване Benincа. Един продукт, произведен в Италия,
освен това, че е разграничителен елемент, се превръща в
цел, която да се преследва ежедневно, чрез предлаганата
услуга и проектирането на продукти и на персонализирани
системи. “Opening solutions” синтезира по този начин
мисията на фирмата: да предложи решения за всички видове
затваряния, гарантирайки надеждност, но преди всичко
гъвкавост.
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www.riseweb.it
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www.myoneautomation.com

RISE
SMART
MOVING

MYONE
AUTOMATIC
DOORS

RISE е фирмата от групата, специализирана в системи,
свързана със сигурността на движимо имущество и на
лица. Посредством производството на паркингови боларди,
въртящи се врати и системи за контрол на достъпа, се
занимава ежедневно да настройва и да постави в безопасност
движението на движимо имущество и лица в обществени,
индустриални или частни контексти. Едно “Интелигентно”
движение, тъй като съдържа в себе си високо технологично
съдържание. Pay off “smart moving” в този случай е едно
обещание, което се потвърждава отново ежедневно също
чрез продължително научно проучване и разработване за да
създаде безопасни системи, но в същото време “отворени”, в
състояние да комуникира във всеки контекст.

Автоматични врати с крила и плъзгащи се: това е
специализацията на MYONE, който се движи в индустриални
и градски контексти с един продукт, замислен и проектиран
за професионалисти, който гарантира максимална
функционалност, посредством един интуитивен и опростен
достъп до технологията. Линията от продукти през тези
години се е разширила, благодарение на инвестиции и
точен избор. Днес фирмата е в състояние да предостави
една пълна гама от автоматизации, плод на опит,
професионализъм, проучване и дизайн.
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A U T O M AT I S M I B E N I N C A S p A
Via del Capitello, 45
3 6 0 6 6 S a n d r i g o ( V I ) I TA LY
T + 3 9 0 4 4 4 7 51 0 3 0
F +39 0444 759728
sales@beninca.com
w w w. b e n i n c a . c o m

