
Technické parametry                 SpinBus
Artikl SN6031 SN6041

Napájení (Vac) 230

Záložní baterie PS124

Spotřeba ve stand-by režimu (VA) 2,2 2,5

Příkon (VA) 250 370

Proud (A) 1 1,6

Stupeň krytí (IP) 40

Rychlost (m/s) 0,11 až 0,20

Max. velikost výklopných vrat (m2) 9,24 (11,8)* 14,7*

Max. velikost sekčních vrat (m2) 10,5 (10,5)* 17,5*

Dráha (mm) 2500 (3500)* 3500*

Max. síla (N) 650 1000

Tažná síla (N) 650 1000

Pracovní teplota (°C) -20 až +50

Pracovní zatížení (cykly/den) 50

Hmotnost (kg) 15 16

Tloušťka dráhy (mm) 35

* Musí být použita prodloužená dráha SNA6

Elektromechanický stropní pohon s řemenem pro výklopná (11,4 m2)
a sekční (17,5 m2) garážová vrata, s BlueBUS technologií

Elektromechanický stropní pohon pro 
výklopná a sekční vrata, s BlueBUS 
technologií. 

Samosvorný pohon napájený 230 Vac, pro 
privátní použití, s řemenem, 24 Vdc motor 
s magnetickým enkodérem.

• rychlá instalace: nastavitelná hlava 
pohonu, odblokování lankem (volitelné), 
ovládání KROK-ZA-KROKEM pomocí 
lanka, které můžete umístit kdekoli v garáži.

A to bez nutnosti použítí dálkového ovlá-
dání nebo složité instalace drátového tla-
čítka.

• uživatelsky přívětivý: díky systému 
BlueBUS, který umožňuje propojení elek-
troniky, fotobuňek nebo výstražné lampy 
pomocí dvou drátů

• bezpečný: systém detekce překážek, 
automatické programování cyklů a kon-
trola zatížení během pohybu.
Diagnostika poruch pomocí výstražné 
lampy. Možnost nastavení rychlosti.

•  úsporný: pokud není pohon v provozu, 
přepne se do úsporného režimu se spotře-
bou cca 2 W

•  osvětlení: 40 W žárovka E27 může být 
použita pro osvětlení garáže.

Možnost připojit elektrozámek 24 V max. 
10 W nebo elektromagnet 24 V max.
10 W a také lze vyvést signalizaci stavu 
vrat (24 V max. 5 W) - otevřeno, zavřeno, 
směr pohybu apod.

Pohony vrat, stropní pohony
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Snadné naprogramování 
pohonu pomocí programo-
vacích tlačítek

Odblokování pohonu

SpinBus
 SN6031 a SN6041
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Rozměry

Limity použití

Výklopná vrata Výklopná vrata s SPA5 Sekční vrata

Výška Šířka Výška Šířka Výška Šířka

SN6031
s artiklem SNA5

2,2 m 4,2 m 2,8 m 4,2 m 2,4 m 4,4 m

SN6031
s artiklem SNA6*

3,2 m 2,9 m 3,5 m 3,4 m 3,4 m 3,1 m

SN6041
s artiklem SNA6*

3,2 m 4,2 m 3,5 m 4,2 m 3,4 m 5,2 m

Elektrické zapojení
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Příklad aplikace


