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Garázskapu motorok

RADEMACHER RolloPort S1
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„Biztonsággal –
Komfort gombnyomásra“

650 Nm húzóerő, alkalmas billenőés szekcionált kapuhoz egyaránt
3-részes láncos C-sín
Lágy-Start / Lágy-Stop
Automatikus akadályérzékelés
Könnyen programozható végálláskapcsoló
Automatikus erőtanuló út
Rádiós rendszer: 433 MHz ugrókódos
Automatikus zárás-funkció
Önellenőrző program
Gyors és egyszerű telepítés
Karbantartást nem igényel
Csatlakoztatási lehetőség külső kapcsolóra, valamint
infravörös fénysorompóra
Időkorlátozott belsővilágítás - 3 perc
Optimalizált Standby-fogyasztás max. 1 Watt
Megengedett kapufelület: 10 m²
Megfelel a legújabb biztonsági normáknak
2 év garancia

Alaptartozékok:

•

Két db 2-csatornás kézi távirányító kulcstartóra
fűzhető

Technikai adatok
RolloPort S1
Tápfeszültség
Motortípus
Standby-fogyasztás
Húzóerő
Kapulap futási sebesség
Védelmi fok
Világítás
Rádió frekvencia / hatótáv
Hajtás típusa
Hőmérséklet-tartomány
Teljes hosszúság
Maximális mozgatási mélység*
Maximális billenő kapu magasság*
Maximális szekcionált kapu magassság*
Maximális kapu felület
Maximális kapu súly
Minimális áthidaló magasság a födémtől

*Áthidalóhoz vagy mennyezethez történő rögzítéstől függ
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S1-650N-1
230 V / 50 Hz
24V DC - egyenáramú
<1W
650 N
11 cm/s
II (csak száraz terekhez)
belső, Power-LED
433 MHz ugrókód / nyílt terepen 50m
Láncos
-20 -tól +40 °C -ig
3020 mm
2560 mm
2240 mm
2100 mm
10 m²
70 kg
60 mm

A következő garázskapukhoz alkalmas:

Billenőkapu

Szekcionált kapu

Cikk sz.: 10030059
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Garázskapu motorok

RADEMACHER RolloPort S2
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700 Nm húzóerő, alkalmas billenőés szekcionált kapuhoz egyaránt
3-részes láncos C-sín
Lágy-Start / Lágy-Stop
Automatikus akadályérzékelés
Könnyen programozható végálláskapcsoló
Automatikus erőtanuló út
Rádiós rendszer: 433 MHz ugrókódos
Automatikus zárás-funkció
Önellenőrző program
Gyors és egyszerű telepítés
Karbantartást nem igényel
Csatlakoztatási lehetőség külső kapcsolóra, valamint
infravörös fénysorompóra
Időkorlátozott belsővilágítás - 3 perc
Optimalizált Standby-fogyasztás max. 1 Watt
Megengedett kapufelület: 10,5 m²
Megfelel a legújabb biztonsági normáknak
5 év garancia

„Kompakt megoldás –
magas komfort“

Alaptartozékok:

•
•
•

Két db 2-csatornás kézi távirányító kulcstartóra
fűzhető
Egy db 2-csatornás kézi távirányító fali tartóval
Egy db rádiós számkód kapcsoló

Technikai adatok
RolloPort S2

S2-700N-1

S2-700N-2-XXL

Tápfeszültség
230 V / 50 Hz
Motortípus
24V DC - egyenáramú
Standby-fogyasztás
<1W
Húzóerő
700 N
Kapulap futási sebesség
11 cm/s
Védelmi fok
II (csak száraz terekhez)
Világítás
belső, Power-LED
Rádió frekvencia / hatótáv
433 MHz ugrókód / nyílt terepen 50 m
Hajtás típusa
Láncos
Hőmérséklet-tartomány
-20 -tól +40 °C- ig
Teljes hosszúság
3150 mm
3750 mm
Vezetősín hosszúsága
3000 mm
3600 mm
Sínhosszúság a motorig
2800 mm
3400 mm
Maximális mozgatási mélység
2560 mm
3160 mm
Maximális billenő kapu magasság*
2240 mm
2840 mm
Maximális szekcionált kapu magasság*
2100 mm
2700 mm
Maximális kapu felület
10,5 m²
10,5 m²
minimális áthidaló magasság a födémtől
60 mm
60 mm
Megfelel az európai kisfeszültségű irányelveknek, EMV-irányelvek, megfelel: EN60335-1, EN60335-2-95, EN12453
(EN13241) és EN12445 (EN13241)
*Áthidalóhoz vagy mennyezethez történő rögzítéstől függ

Cikk sz.: 10030043
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A következő garázskapukhoz alkalmas:

Billenőkapu

Szekcionált kapu

Cikk sz.: 10030031
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Vészkioldó szett & Kézi távirányító

Vészkioldó szett & Kézi távirányító a RolloPort S1/S2 modellekhez
Vészkioldó szett
A RADEMACHER vészkioldó szett egy kívűlről történő manuális
nyitást tesz lehetővé, billenő-, vagy szekcionált kapujához.
(például: zsákgarázsokhoz áramszünet esetén).

•

A vészkioldó szett kompatibilis, az alábbi
RADEMACHER RolloPort motorokkal:
S1-650N-1 / S2-700N-1 / S2-700N-2-XXL
Billenőkapuhoz:
RP-S2-543-01
Cikk sz.. 10030073

Kézi távirányító - S1
• A RADEMACHER kézi távirányító kompatibilis, az alábbi RADEMACHER
RolloPort garázskapu motorokkal:
S1-650N-1 / S2-700N-1 / S2-700N-2-XXL

•
•
•
•

433 MHz ugrókódos rádiótechnika
Rádió hatótávolság:
ca. 50 m
Távirányító szélesség:
36 mm
Távirányító magasság:
54 mm

Szekcionált kapuhoz:
RP-S2-543-02
Cikk sz.: 10030126

Kézi távirányító:
RP-S1-MHS-RF10
Cikk sz.: 10030021

Kézi távirányító - S2
• A RADEMACHER kézi távirányító kompatibilis, az alábbi RADEMACHER
RolloPort garázskapu motorokkal:
S1-650N-1 / S2-700N-1 / S2-700N-2-XXL

•
•
•
•

433 MHz ugrókódos rádiótechnika
Rádió hatótávolság:
ca. 50 m
Távirányító szélesség:
37 mm
Távirányító magasság:
55 mm
Kézi távirányító:
RP-SX5-MHS-RF23
Cikk sz.: 10030172
1 Motor
2 Fedél
3 Antenna
4 Érintésvédelmi csatlakozó
5 Központi felfüggesztés
6 Belső fali kapcsoló (opcionális)
7 Vezetősín
8 Kapuvezető sín
9 Csúszószán gyorskioldóval
10 Húzókar
11 Sín rögzítés
12 Kapu rögzítés
13 Kulcsos kapcsoló, kívűl (opcionális)
14 Kézi működtetés (távirányító nélkül)
15 Hálózati kábel
16 Kábelcsatlakozás fali kapcsolóhoz (opcionális)
17 Külső vészkioldó (opcionális)

Az Ön partnere:
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