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FOX Alfariss

VÝHODY

TYP POHONU FOX ALFARISS 24V do 300 Kg

Maximální hmotnost brány 300 Kg

Napájecí napětí 230 V / 50 Hz

Maximalní výkon 150 W

Proud při maximálním zatížení 0,7 A

Rychlost brány 0,14 m/s (150 N) - 0,26 bez zatížení

Maximální síla 200 N

Zatížení 50 %

Ozubený pastorek M4-Z16

Pracovní teplota -20 až +55 °C

Hmotnost pohonu 7,5 Kg

Stupeň krytí IP44

Maximální zatížení 24V příslušenství 7 W

Vestavěná
digitální
řídicí jednotka

Příprava pro
vložení záložní
baterie

Lakovaný
hliníkový kryt

24V elektromechanický pohon 
pro posuvné brány
o hmotnosti do 300 Kg

TECHNICKÉ PARAMETRY

POHONY PRO POSUVNÉ BRÁNY

• Bezpečný a přesný pohyb díky enkodéru

• Citlivost na překážky

• Programovatelné zrychlení a zpomalení

• Samoučící se nastavení otevření i zavření 

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

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

• Synchronizovaný pohyb dvou pohonů při použití Synchro modulu

• Magnetické koncové spínače, dlouhodobě přesné a bezpečné

• Ocelový ozubený pastorek
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FOX Alfariss

FENYR1

120/8/20/C

FOX BT01

PROFIL S

161212

VOZIK S

HR050.N

FOX 2/4

162330

SENSIVA XS/180

FOX CL1

KS2Y140

WESI

KU1Y80

HR100.N HR101.O

FOX SYNCHRO

DRAHA.Y

• Programování pouze
3 tlačítky a displejem.

• Konektor pro zásuvný 
přijímač FENYR.

• 2 vstupy pro fotobuňky
s funkcí autotestování.

• 2 vstupy pro odporové 
bezpečnostní lišty.

• Výstup pro signální 
lampu 24 V
s přerušovačem nebo 
bez.

• Výstup pro doprovodné 
osvětlení.

• Úsporný klidový
Stand-By režim pro 
snížení spotřeby energie 

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

• Počítadlo cyklů
s naprogramovatelnou 
dobou ohlášení údržby.

• Zpomalení před 
koncovým spínačem.

• Programovatelná funkce 
pomalého startu při 
otevření.

• Monitoring stavu vstupů 
pomocí displeje.

• ADI konektor pro 
zapojení doplňkových 
modulů.

DOPLŇKY

ŘÍDICÍ JEDNOTKA

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

Pojezdové kolo s pevnou
konzolou k přišroubování, 
tvar drážky v kole Y,
průměr kola 80 mm

ADI modul pro řízení
řídicí jednotky
prostřednictvím
Bluetooth a V2app

Válcovaný nosný černý
profil, tl. 4 mm, se
zkosenými stěnami pro
perfektní vedení vozíku

Záložní baterie
s vestavěnou
kartou dobíjení

Zinkovaný vozík pro
Profil S

Nylonový hřeben M4-/0,5 m

2 nebo 4 kanálová vysílačka

Náhradní kotevní sada

Párové fotobuňky

ADI modul pro blokování
a kopírování řídicí
jednotky

Nosné zinkované
kolečko se šroubem
a dvěma ložisky, drážka
kolečka ve tvaru Y,
průměr kola 140 mm

ADI modul pro
bezdrátové spojení
s bezpečnostním
zařízením senzorů WES

Nosné zinkované kolečko
s uzavřenou konzolou
k přišroubování s jedním
ložiskem, drážka kolečka 
ve tvaru Y, průměr kola
80 mm

Nylonový hřeben M4/1 m
s ocelovým jádrem

Ocelový hřeben 30×8,
M4/1 m 

ADI modul pro
synchronizaci
dvou pohonů

Pojezdová dráha
z pozinkované oceli pro
posuvné brány
s pojezdovými koly
s Y a V drážkou
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