WALKY
SOLEMYO

OPERA

BLUEBUS

24V

Si³owniki elektromechaniczne do bram skrzyd³owych
lub furtek o d³ugoœci skrzyd³a do 1.8 m i ciê¿arze
do 100 kg.
Technologia BLUEBUS.
Walky jest kompatybilny z systemem OPERA (str. 14-15)
i SOLEMYO (str. 98).
Zalecany do bram drewnianych lub z PVC.
Zwarta konstrukcja: idealny do furtek nawet na ma³ych s³upkach
(szer. 10 cm). £agodny i precyzyjny ruch pozwala równie¿
na automatyzacjê bramy o delikatnej konstrukcji.
BLUEBUS: system umo¿liwia pod³¹czenie urz¹dzeñ peryferyjnych
za pomoc¹ przewodu 2-¿y³owego, diody LED sygnalizuj¹ w³¹czone
funkcje.

Bezpieczny: sta³a kontrola pod³¹czonych urz¹dzeñ, lampa
sygnalizuje niesprawne dzia³anie systemu - iloœci¹ migniêæ okreœla
typ b³êdu (autodiagnoza), amperometryczny system wykrywania
przeszkody, ³agodny start przy otwieraniu i zwolnienie przy
zamykaniu.

Mo¿liwoœæ monta¿u w bardzo w¹skim naro¿niku
(min. 80 mm).

Modularna centrala steruj¹ca WLA1
• 4 prêdkoœci
• automatyczne zamykanie z opóŸnieniem
• funkcja czêœciowego otwarcia
• regulacja czasu pauzy
• regulowany poziom czu³oœci
• automatyczne rozpoznanie urz¹dzeñ bezpieczeñstwa typu
NO/NC/8.2 KOhm
• mo¿liwoœæ ustawienia parametrów funkcji za pomoc¹ O-View

Zawsze pracuje: dziêki akumulatorowi PS424 (opcja), si³owniki
otworz¹ i zamkn¹ bramê, nawet w przypadku braku zasilania.

Z³¹cze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS.
Fotokomórki typu BLUEBUS.

Inteligentny: si³ownik w czasie programowania automatycznie
zapamiêtuje po³o¿enia krañcowe bramy (autoprogramowanie).

funkcje central strona 72/73

Szybki: si³ownik potrzebuje tylko 7 sekund, aby otworzyæ lub
zamkn¹æ bramê (w idealnych warunkach instalacji).
Wygodny w monta¿u: wspornik si³ownika mo¿na obracaæ dla
³atwiejszej instalacji, nawet na mniej masywnych s³upkach.

Kod
WALKY1024
ERA ONE

zestaw do furtek: samohamowny si³ownik WL1024C z wbudowan¹ central¹ steruj¹c¹ WLA1 BLUEBUS, silnik 24V, radioodbiornik OXI,
1 pilot dwukana³owy ON2E

cena netto
1 450,00

cena brutto
1 783,50

WALKY2024
ERA FLOR

zestaw do bram: samohamowny si³ownik WL1024C z wbudowan¹ central¹ steruj¹c¹ WLA1 BLUEBUS, silnik 24V, samohamowny si³ownik WL1024, 2 250,00
radioodbiornik OXI, 1 pilot dwukana³owy FLO2RE, fotokomórki MOFB, lampa sygnalizacyjna WLT

2 767,50

Parametry
Zasilanie
Natê¿enie pr¹du
Moc pobierana
Prêdkoœæ obrot.
Moment obrotowy
Intensywnoœæ
Stopieñ ochrony
Temperatura pracy
Wymiary
Ciê¿ar
48|

(V)
(A)
(W)
(obr./min.)
(Nm)
(cykle/dobê)
(IP)
(°C)
(mm)
(kg)

WL1024C
230
0.8
120
1.7 - 2.5
100
50
44
-20 do +50
90x125x358
4.8

AUTOMATYKA DO BRAM SKRZYD£OWYCH

WL1024
24
2.0
50
1.7 - 2.5
100
50
44
-20 do +50
90x125x358
4.3

AKCESORIA

PLA10
zamek elektromagnetyczny pionowy

PLA11
zamek elektromagnetyczny poziomy

PS424
akumulator 12V

WLT
lampa sygnalizacyjna, diodowa,
BLUEBUS 12 V

SOLEMYO (SYKCE)
zestaw zasilania s³onecznego

350,00
430,50 brutto

350,00
430,50 brutto

360,00
442,80 brutto

120,00
147,60 brutto

1 350,00
1 660,50 brutto

PARAMETRY SKRZYD£A BRAMY
180

FT210B
fotokomórki (para-bez baterii)
BLUEBUS, nastawne z k¹tem 210°,
zasiêg 15 m

MOFB
fotokomórki (para) BLUEBUS
zasiêg 15-30 m

350,00
430,50 brutto

190,00
233,70 brutto

LUCYB
lampa sygnalizacyjna BLUEBUS 12V
z wbudowan¹ anten¹ 433.92 MHz
100,00
123,00 brutto

max. ciê¿ar skrzyd³a (kg)

160
140
120
100
80
60

B

A

40
20
0,8

1

1,2

1,5

1,6

1,8

max. d³ugoœæ skrzyd³a (m)

POZOSTA£E AKCESORIA STR. 94-105
WYMIARY

SCHEMAT INSTALACJI

WALKY
135

[legenda]

386 mm

[3 x 1.5 mm2] zasilanie
[2 x 0.5 mm2] linia foto BLUEBUS
[4 x 0.5 mm2] zamek, przycisk
[2 x 0.75 mm2] lampa BLUEBUS
[Rg58] antena
2
[3 x 1.5 mm ] zasilanie si³ownika

90

122,5

PRZYK£ADOWY ZESTAW DO U¯YTKU PRZYDOMOWEGO
WALKY2024 ERA FLOR
2 si³owniki do bram o d³ugoœci do 1.8 m

FLO2RE
1 pilot dwukana³owy
433.92 MHz

OXI
radioodbiornik wewnêtrzny,
4-kana³owy 433.92 MHz

MOFB
fotokomórki (para) BLUEBUS
zasiêg 15-30 m

WLT
lampa sygnalizacyjna, diodowa
BLUEBUS

AUTOMATYKA DO BRAM SKRZYD£OWYCH
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