MOTORREDUTOR

230 V

BIUNO

Portões de
batente e
dobráveis

Abertura
19 s

BIUNO

650BIUNO dx/sx

Acessórios para série
BIUNO
Pag. 156

Motorredutor irreversível 230 Volt, para folhas de batente
e dobráveis, completo de ganchos de fixação ao portão
(braço excluído).

1,2
max

1,2
max

Outros acessórios:
Comandos pág. 234
Fotocélulas pág. 239
Pirilampos pág. 242
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CARACTERÍSTICAS:

VANTAGENS:

• Aplicação industrial
• Fins de curso eléctricos incorporados

• Utilização semi-intensiva
• Maior força e potência
• Robusto braço telescópico

MAIOR POTÊNCIA
Motorredutor monofásico
230 Volt protegido por termopar para um maior impulso e potência.

ENGRENAGENS
Uma redução de sete engrenagens, completamente de
aço de carbono, garante um
binário e resistência absolutas.

TOTAL CONNECT
Associando
o
módulo
250T-CONNECT é possível
controlar a automação à
distância através do seu
smartphone.

DESENHOS TÉCNICOS
Especificações técnicas
Tensão de alimentação
Tensão de alimentação do motor
Corrente absorvida em vazio
Potência nominal
Frequência de utilização
Temperatura de funcionamento
Protecção térmica do motor
Grau de protecção
Tempo de abertura a 90º
Relação de transmissão
Largura máx. da folha a dobráveis
Largura máx. da folha a batente

BIUNO
230 V AC (50 - 60 Hz)
230 V AC
1A
190 W
50 %
-20° C ÷ +55° C
150°C
IP 40
19 s
1/672
1,5 m
2m

600
750

120
150
430

118
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ACESSÓRIOS
GUIA PARA ESCOLHA DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO
650BTB1
Braço telescópico para folhas de batente até
1,2 m

650BTB1L
Braço telescópico para folhas de batente
até 1,5 m

650BRCEB1
Braço de transmissão com guia
deslizante para folhas de batente até
2m

2m
max
1,2
max

1,2
max

1,5
max

1,5
max

ACESSÓRIOS COMUNS
750COP2
Tampa para caixa de protecção com 2
botões de accionamento

750COP3
Tampa para caixa de protecção com 3
botões de accionamento

300PPI
Botoneira industrial

650SVB1
Desbloqueio externo a cabo com puxador
plástico

550MS
Mecanismo de desbloqueio interno
por cabo

900VLED
Sinalizador luminoso a Led branco
versão Baixa tensão 12-18-24 Volt

C-CRT
Placa de informação
"Automatic Gate"

250T-WIFI
Dispositivo para conexão Wi-Fi de 2,4 GHz para
permitir o uso do smartphone para programar
e controlar remotamente as unidades de
controlo através da TauApp

900OPTIC
Par de fotocélulas de infravermelhos de 12/24 V para exterior,
ajustáveis + - 15 °, sincronizadas,
máx. 20 m

250T-CONNECT
Dispositivo ethernet + WIFI para permitir
remotamente, através do aplicativo TauOpen,
a utilização do smartphone para abrir/fechar e
controlar o estado do portão
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ACESSÓRIOS PARA 18/24 VOLT
750D749MA
Unidade de controlo para 1 ou 2
motores DC, com encoder, rádio
receptor rolling code 433,92 MHz,
carregador de bateria, alimentação e
caixa de protecção

750D749MA-R
Unidade de controlo para 1 ou 2
motores DC, com encoder de alta
velocidade, rádio receptor rolling code
433,92 MHz, carregador de bateria e
caixa de protecção

200BATT
Bateria de 12 Volt e 7,2 Ah com cabo
de ligação

K-030KITKB20
Kit de cabos para bateria (embalagem de
20 unidades)

ACESSÓRIOS PARA 230 VOLT
750D770M
Unidade de controlo para 1 ou 2
motores 230 Volt, com arranque e
paragem progressiva, rádio receptor
rolling code 433,92 MHz de dois canais
e caixa de protecção

Manual de instruções

BIUNO

D749MA

D749MA-R
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D770M

