
FOX Niuba

VÝHODY
• Bezpečný a přesný pohyb díky enkodéru

• Citlivost na překážky

• Samoučící se nastavení otevření i zavření

• Synchronizovaný pohyb dvou závor při použití Synchro modulu

• Vestavěné vyvážení ramene

• Magnetické koncové spínače, dlouhodobě přesné a bezpečné

• Pevná ocelová skříň závory s povrchovou úpravou kataforezí a lakováním

• Programovatelné zrychlení a zpomalení

• Provoz i při výpadku napájení ze sítě, při použití záložní baterie B-PACK

• Provoz se solárním napájením, při použití systému ECO-LOGIC

TYP ZÁVORY FOX NIUBA 4-24 V FOX NIUBA 6-24 V

Napájecí napětí 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Napájení motoru 24 Vdc 24 Vdc

Maximalní výkon 240 W 300 W

Doba otevření 3-4 s 5-6 s

Pracovní teplota -20 až +55 °C -20 až +55 °C

Zatížení (max. cyklů za hodinu) 80 % (200) 80 % (150)

Hmotnost zařízení bez ramene 44 Kg 52 Kg

Stupeň krytí IP44 IP44

TECHNICKÉ PARAMETRY

AUTOMATICKÉ ZÁVORY

Praktický přístup
k řídicí jednotce

Ocelová skříň
s dvojitou povrchovou 

úpravou   

Port pro umístění 
fotobuněk

Odblokování
s odnímatelným krytem 

Automatická elektromechanická 
závora s ramenem až do 6 m
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FOX Niuba

ŘÍDICÍ JEDNOTKA

• Programování pouze
3 tlačítky a displejem.

• Monitorování vstupů na  
LCD displeji.

• Konektor pro zásuvný 
přijímač FENYR.

• Vstup pro fotobuňky s 
autotestováním.

• Vstup pro bezpečnostní 
tlakovou lištu.

• Výstup pro doprovodné 
osvětlení.

• Samoučící se nastavení 
otevření i zavření
a citlivost na překážky.

• Zpomalení ramene před 
koncovými spínači.

• Vestavěné LED signální 
osvětlení
s přerušovačem.

• Počítadlo cyklů
s naprogramovatelnou 
dobou ohlášení údržby.

• ADI konektor pro
zapojení doplňkových 
modulů.

• Výstup pro signální 
lampu 24 V
s přerušovačem.

• Úsporný klidový
Stand-By režim pro 
snížení spotřeby 
energie.

TECHNOPARK 25



163614

163613

173608

163623

163628

163627

163616

173621163610173629

163617

163630

163631

163619

173630

163632

AUTOMATICKÉ ZÁVORY

Obdélníkové aluminiové rameno,  
délka 4,2 m

Obdélníkové aluminiové rameno,
délka 6,28 m

Kotevní deska se šrouby 

Kulaté aluminiové rameno
o průměru 90 mm, délka 6,28 m

Obdélníkové aluminiové rameno
s připravenou gumovou ochrannou 
lištou, délka 4,2 m

Obdélníkové aluminiové rameno
s připravenou gumovou ochrannou 
lištou, délka 6,28 m

Kloubová mechanika pro  
obdélníkové rameno

Kotevní deska se šrouby Sada úchytu pro kulaté rameno, 
průměr 90 mm

Kulaté aluminiové rameno
o průměru 60 mm, délka 4,2 m

Kryt skříně závory s vestavěným  
LED varovným osvětlením

Kryt skříně závory s vestavěným  
LED varovným osvětlením

Sada úchytu pro kulaté rameno

Sada úchytu pro obdélníkové rameno

Sada úchytu pro obdélníkové rameno

Obdélníkové aluminiové rameno, 
délka 6,28 m, dělené na 2 části,
se spojovacím dílem.

DOPLŇKY PRO ZÁVORU S RAMENEM 4 m

DOPLŇKY PRO ZÁVORU S RAMENEM 6 m
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FOX Niuba

163629

WA10
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163605

Sada gumové nárazové
ochranné lišty (délka 2×6 m)

Reflexní nálepky

Hliníkové záclonky ramene
(délka 2 m)

Sada osvětlení ramene (6 světelných 
modulů a elektroinstalační materiál)

Sklopná opěrka ramene
(montáž na rameno závory)

Záložní baterie s dobíjecí kartou

Pevná opěrka ramene

OSTATNÍ DOPLŇKY

FENYR1 FOX BT01FOX CL1 WESI FOX SYNCHRO

433,92 MHz zásuvný
přijímač, možný také
s frekvencí 868,3 MHz

ADI modul pro programování
řídicí jednotky prostřednictvím
Bluetooth a V2app

ADI modul pro blokování
a kopírování řídicí 
jednotky

ADI modul pro bezdrátové
spojení s bezpečnostním
zařízením senzorů WES

ADI modul pro
synchronizaci dvou
pohonů

FOX 2/4

2 nebo 4 kanálová vysílačka

TECHNOPARK 27


