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VÝHODY

FOX Vulcan

TECHNICKÉ PARAMETRY

TYP POHONU FOX VULCAN 230V

Maximální šířka křídla 3,5 m

Maximální hmotnost přemístění 800 Kg

Napájecí napětí 230 V / 50 Hz

Nominální výkon 550 W

Proud při maximálním zatížení 2,4 A

Doba otevření 0-90° 17 s

Kroutící moment 320 Nm

Zatížení 30 %

Pracovní teplota -20 až +55 °C

Hmotnost pohonu 11 Kg

Stupeň krytí IP67

POHONY PRO KŘÍDLOVÉ BRÁNY

Ocelový box z kataforézní   
povrchovou úpravou

Páka z kované oceli

Hliníkové pouzdro
motoru a převodovky

230V elektromechanický
podzemní pohon
pro křídlové brány
o šířce křídla do 3,5 m

• Utěsněná převodovka pohonu 

• Otevírání až do úhlu 110°

• S doplňkovým příslušenstvím otevírání až do úhlu
360° (art. 162218)

• Speciální montážní otvory umožňují umístění pohonu 
do mnoha různých typů již v terénu uzazených krabic

• Stavitelný mechanický doraz pro otevření i zavření

• Při použití enkodéru (Art. 162215) při otevírání křídla 
brány není zapotřebí zarážka
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876/1.20 1A721 V96 V97L/P876/3.20 PHLS50 PDLS50

Zinkovaný pant brány
M20, plynule stavitelný
s konzolou a varným
pouzdrem

Horizontální
univerzální
elektrický zámek

Vertikální elektrický
zámek
s bezpečnostní
cylindrickou vložkou

Horizontální
elektrický zámek
levý/pravý

Zinkovaný pant brány
M20, plynule stavitelný
s montážní deskou
a konzolou

Horní pant brány
s ložiskem,
s lomenou konzolou

Spodní pant brány
s ložiskem,
s lomenou konzolou

162233 162243 162218 162215

FOX Vulcan

FENYR1 FOX CL1 FOX BT01 161212

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

ADI modul pro blokování
a kopírování řídicí jednotky

ADI modul pro programování řídicí 
jednotky prostřednictvím Bluetooth 
a V2app

Záložní baterie s vestavěnou kartou
dobíjení

FOX 2/4SENSIVA XS/180

2 nebo 4 kanálová vysílačkaPárové fotobuňky

POUŽÍVANÉ ŘÍDICÍ JEDNOTKY

MILO1 FOX MILO11

Řídicí jednotka pro pohony
pro křídlové a posuvné brány

Řídicí jednotka pro
pohony pro křídlové brány

Ocelový box z kataforézní   
povrchovou úpravou, pákou 
pro otevírání do 110°
a s odblokovacím 
mechanismem

Box z nerezové oceli, pákou 
pro otevírání do 110°
a s odblokovacím 
mechanismem

Páka pro otevírání nad
110° s odblokovacím 
mechanismem

Enkóder

DOPLŇKY
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