– ASTER 3

AUTOMATIZARE PENTRU PORŢI BATANTE
Inovaţia tehnologiei pentru automatizări
simple şi fiabile în timp
SIMPLU: operator pentru uz extern destinat automatizării porţilor batante cu două foi
de maxim 2,0 m si kit de instalaţie; conţine şi un ghid de instalare rapidă şi accesorii reglabile.
FLEXIBIL ŞI ROBUST: este ideal pentru uz casnic deorece este construit din
aluminu, inox, bronz şi oţel. Lubrifierea cu vaselină, vopseaua pulbere epoxidică, protecţia termică
încorporată şi mişcarea continuă auto-lubrifiată îi oferă o viaţa operativă lungă în orice condiţii
climatice fără a necesita reglaje periodice.
SIGUR ŞI SILENŢIOS: Versiunea cu blocare asigură
poarta fără a mai fi nevoie de o închizătoare electromagnetică. Unitatea electronica permite selectarea
următoarelor funcţii: AUTOMAT – un singur impuls din
telecomandă va deschide poarta, închiderea se
realizează automat cu ajutorul temporizatorului ajustabil;
SEMI-AUTOMAT – deschiderea şi închiderea porţii se
realizează numai prin activarea telecomenzii (funcţia de
temporizare anulată)

SCHEMǍ FUNCŢIONALǍ
1.Braţe electromecanice
2.Unitate comandă
3.Lampă de avertizare
4.Receptor
5.Antenă
6.Contactor cu cheie
7.1.Fotocelule de protecţie
(standard)
7.2.Fotocelule de protecţie
(optional)

Max. 2 X 2000 mm

CARACTERISTICI TEHNICE
Alimentare
230V
Putere
300W
Absorţie
11,2 – 1,7
Protecţie temica
135ºC
Temp. de funcţionare -35ºC- +80ºC
Cursă
300 mm
Timpul cursei
21 sec.
Putere de impingere
2000 N
Condensator
10 ųF
Greutate
6,9 kg

Atenţie! Pentru o funcţionare cât mai bună
şi mai îndelungată în timp a kit-ului, poarta
trebuie să funcţioneze uşor din punct de
vedere mecanic şi să nu întâmpine forţe de
rezistenţă suplimentare (pietre, gheaţă etc.)
iar balamalele să fie bine unse.
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Aster 3 – kit pentru automatizarea porţilor batante
Utilizare:
-Kit-ul Aster 3 poate fi utilizat pentru acţionarea automată a porţilor batante cu
lungimea unei foi de maxim 2000mm. Dispozitivul este destinat exclusiv utilizării casnice.

Kit-ul conţine:
- Braţe electromecanice cu blocare – 2 buc
- Unitate comandă cu receptor incorporat
- Telecomandă cu 4 canale -2 buc
- Set fotocelule protecţie
- Lampă semnalizare
- Contactor cu cheie (pentru acţionare operatori in cazuri speciale)

Informaţii utile:
Pentru sporirea siguranţei utilizării se recomandă instalarea unui set suplimentar de
fotocelule la limita porţilor deschise.
Este obligatorie utilizarea unor opritori mecanici atat la inchiderea portilor cât şi la
deschiderea acestora (se pot procura de la raionul specializat din cadrul acestui magazin).
Pentru porţi cu foi mai mari de 2000mm se recomandă folosirea unei incuietori
electromagnetice şi al unui zavor cu arc.
În cazul intreruperii alimentarii cu energie electrică porţile se pot acţiona manual, după
ce in prealabil se vor debloca operatorii electromecanici cu cheia de deblocare din kit.
Va recomandăm să folosiţi accesoriile pentru porţi produse de firma italiana Pettiti Giuseppe
s.p.a.

