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Technické parametry                Sumo
Artikl SU2000 SU2000V SU2000VV SU2010

Napájení (Vac 50 Hz) 15 až 36

Příkon motoru (Adc) 13

Příkon (W) 500

Stupeň krytí (IP) 44 66

Kroutící moment (Nm) 120 82 46 120

Rychlost (m/s) 7,5 až 16 (6)* 11 až 23,5 (9)* 19,5 až 42 (15)* 7,5 až 16 (6)*

Max. velikost vrat (m2) 15 až 35 10 až 25 15 15 až 35

Pracovní teplota (°C) -20 až +50

Třída izolace B

Pracovní zatížení (%) 50

Hmotnost pohonu (kg) 10,5

Velikost otvoru pro hřídel (mm) 25,5

* Hodnota v závorkách udává počet otáček ve zpomalovací fázi u řídicí jednotky A924

SUMOSUMO Samosvorný elektromechanický boční pohon 24 Vdc pro sekční
a dvoukřídlá posuvná skládací vrata až do velikosti vrat 35 m2

Samosvorný elektromechanický pohon 
24 Vdc pro sekční a dvoukřídlá vrata do 
max. velikosti 35 m2.
24 Vdc motor s magnetickým enko-
dérem, bez nutnosti nastavit koncové 
polohy. Určený pro intenzivní provoz.

• jednoduchá instalace: pohon lze při-
pevnit přímo na hřídel sekčních vrat. 
Vhodný pro hřídele s průměrem 25,4 mm.

Při použití adaptéru CRA9 může být použit 
pro hřídele s průměrem 31,35, 40 a 75 mm.

• krásný: kompaktní a štíhlý, což usnad-
ňuje umístění v každé pozici, rychlá
a jednoduchá instalace.

• mnoho funkcí s řídicí jednotkou A924: 
automatické načítání koncových poloh při 
otevření a zavření; zvyšování a snižování 

rychlosti; integrovaná elektronika pro zálo-
hu napájení. Záloha napájení je tvořena 
dvěma akumulátory B12-B a krabicí B13; 
jednoduché programování stisknutím tla-
čítka; kontrolka upozorňující na nutnost 
servisu (je možné nastavit, že se rozsvítí 
po určitém počtu cyklů).

Model SU2010 je díky krytí IP66 obzváště 
vhodný pro použití v myčkách.

Pohon Sumo může být při-
pevněn přímo na hřídel sekč-
ních vrat



7.2
str. 2

Rozměry

SU2000
Samosvorný převodový pohon 24 Vdc s enkodérem, bez koncových spínačů, pro vrata sekční a dvoukřídlá 
od 15 m2 až do 35 m2

SU2000V
Samosvorný převodový pohon 24 Vdc s enkodérem, bez koncových spínačů, rychlý (23,5 ot./min.), pro vrata 
sekční a dvoukřídlá od 15 m2 až do 25 m2

SU2000VV
Samosvorný převodový pohon 24 Vdc s enkodérem, bez koncových spínačů, velmi rychlý (42 ot./min.), pro 
sekční vrata do 15 m2

SU2010
Samosvorný převodový pohon 24 Vdc s enkodérem, bez koncových spínačů, IP66, pro vrata sekční a dvou-
křídlá od 15 m2 až do 35 m2, vhodný do myček
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Příklad aplikace


