MOTORREDUTOR

230 V

R18
R18

Atè
1,8 m

Abertura
22 s

R18L

650R18
Motorredutor 230 Volt de montagem enterrada para portões de
batente com folha até 1,8 m e 200 kg. Cabo de 2,3 m incluído.
(Caixa de fundação e desbloqueio excluídos).

Acessórios para série
R18
Pag. 92

650R18L
Motorredutor 230 Volt de montagem enterrada para portões de
batente com folha até 1,8 m e 200 kg. Cabo de 5 m incluído.
(Caixa de fundação e desbloqueio excluídos).
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Outros acessórios:
Comandos pág. 234
Fotocélulas pág. 239
Pirilampos pág. 242

120
VOLT

MADE IN
I T A LY

DISPONÍVEL

CARACTERÍSTICAS:

VANTAGENS:

• Aplicação residencial
• Para portões de batente com folha até 1,8 m
• Motor 230 Volt de montagem enterrada
• Motorredutor electromecânico

• Estética do portão inalterada
• Motor extremamente compacto e de dimensões reduzidas
• Movimento sem limites 360º, sem acessórios acoplados
• Desbloqueio manual
• Maior força e portência

MECÂNICA DE EXCELÊNCIA
O último estádio de redução
é constituído por uma engrenagem de aço de carbono de
grandes dimensões (MOD.3)
unida por um parafuso sem
fim de metal que em caso de
colisões protege a sua integridade.

ABERTURA ATÉ 360º
Pequeno e compacto, este
é o motor ideal quando o
espaço é um problema.

ÚNICO NO MERCADO
Caixa de fundação pequena
e compacta (60% a menos
em relação às outras automações).

CAIXA ESTANQUE
Os novos retentores de série
em todos os motorredutores
enterrados R18 garantem
uma total protecção contra
água da chuva ao longo do
tempo.

DESENHOS TÉCNICOS

50

230 V AC

130

1,3 A
240 W
22 s
32 %

45.3

Tensão de alimentação do
motor
Corrente absorvida em vazio
Potência nominal
Tempo de abertura a 90º
Frequência de utilização
Temperatura de
funcionamento
Protecção térmica do motor
Grau de protecção

66

161

230 V AC (50 - 60 Hz)

190

Tensão de alimentação

R18/L

190

Especificações técnicas

-20° C ÷ +55° C
160° C
IP 67

155
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414

KIT

Até

1,8+1,8 m

DC

MOTOR

INSIDEKITBL

INSIDEKITBL2

Kit de acessórios completo para
portões de batente com folha até
1,8+1,8 m, com dois motorredutores
de montagem enterrada mod.
650R18BENC (cabo de 2,3 m + cabo
de 5 m incluídos). Caixa de fundação
e desbloqueio excluídos

Kit de acessórios completo para
portões de batente com folha até
1,8+1,8 m, com dois motorredutores
de montagem enterrada mod.
650R18BENC (cabo de 2,3 m + cabo
de 5 m incluídos). Caixa de fundação
e desbloqueio excluídos

Acessórios incluídos no kit:

Acessórios incluídos no kit:

900VLED

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

900VLED

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

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

300T-KEY
+ LED TSL

Selector de chave em alumínio
+ Sinalização luminosa LED
para selector de chave

900OPTIC

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

900OPTIC

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

250K-SLIMRP Emissor de dois canais 433,92
MHz com tecnologia "rolling
code"

250K-SLIMRP Emissor de dois canais 433,92

250K-SLIMRP Emissor de dois canais 433,92

MHz com tecnologia "rolling
code"

MHz com tecnologia "rolling
code"

C-CRT

C-CRT

Placa de informação
"Automatic Gate"

Placa de informação
"Automatic Gate"
900VLED

300TKEY + TSL

750D749MA

900OPTIC

650R18BENC

250K-SLIMRP
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KIT

Até

1,8+1,8 m

230 V

INSIDEKITL

INSIDEKITL2

Kit de acessórios completo para
portões de batente com folha até
1,8+1,8 m, com dois motorredutores
de montagem enterrada mod.
650R18 (cabo de 2,3 m + cabo de 5
m incluídos). Caixa de fundação e
desbloqueio excluídos

Kit de acessórios completo para
portões de batente com folha até
1,8+1,8 m, com dois motorredutores
de montagem enterrada mod.
650R18 (cabo de 2,3 m + cabo de 5
m incluídos). Caixa de fundação e
desbloqueio excluídos

Acessórios incluídos no kit:

Acessórios incluídos no kit:

900VLED

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

900VLED

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

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

300T-KEY
+ LED TSL

Selector de chave em alumínio
+ Sinalização luminosa LED
para selector de chave

900OPTIC

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

900OPTIC

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

250K-SLIMRP Emissor de dois canais 433,92
MHz com tecnologia "rolling
code"

250K-SLIMRP Emissor de dois canais 433,92

250K-SLIMRP Emissor de dois canais 433,92

MHz com tecnologia "rolling
code"

MHz com tecnologia "rolling
code"

C-CRT

C-CRT

Placa de informação
"Automatic Gate"

Placa de informação "Automatic
Gate" di avvertenza
900VLED

300TKEY + TSL

750D770M

900OPTIC

650R18

250K-SLIMRP
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ACESSÓRIOS
ACESSÓRIOS COMUNS
700BOXR18CT
Caixa de encastramento em
cataforese. Desbloqueio excluído

700BOXR18I
Caixa de encastramento em aço inoxidável.
Desbloqueio excluído

700SBDR
Desbloqueio com chave e fechadura
DIN

700SBTR
Desbloqueio de chave trilobulada

700BRC18
Braço para montagem não axial com
dispositivo de desbloqueio incluído

650KITFCR18
Fim de curso mecânico no fecho
compatível com todos os modelos da
série R18

650ESV1-2
Fechadura eléctrica vertical (1 = Esq. /
2 = Drt.)

750CUP
Pala de protecção para unidade de
controlo

700BAP
Batente de pavimento para portões
de folha pesada

700BAP2
Batente de aplicação em pavimento ou
parede

700BAP1
Batente de pavimento para portões
de folha ligeira

250SM126
Unidade de memória com capacidade de 126
códigos de rádio
250SM254
Unidade de memória com capacidade de 254
códigos de rádio
250SM1022
Unidade de memória com capacidade de 1022
códigos de rádio

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

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

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

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

900TOWERF
Coluna de suporte em alumínio pintado
para uma fotocélula, com furo e altura de
49 cm

750COL
Suporte em coluna para
unidade de controlo
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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

700GS5
União eléctrica estanque 5 polos (IP68)
12 V

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

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

Utilizar apenas o cabo
M-030000CC50 ou equivalente

M-030000CC50
Cabo eléctrico composto por 2x2,5
mm2 + 3x 0,50 mm2 (50 m)

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

700GS3
Conector estanque com 3 polos (IP68)
para união de cabos eléctricos do
motor

LIMITE DE UTILIZAÇÃO*

R18BENCVEL

400

R18BENC / R18BENCL
R18 / R18L

Peso da folha (Kg)

* Informação referente a portões com aberturas/
janelas e não a painéis completamente fechados.
Se as folhas estiverem totalmente fechadas e o
portão for instalado em áreas sujeitas ao vento,
os comprimentos indicados para cada modelo
devem ser REDUZIDOS em 30%.

200
150

0,6

1,2

Largura da folha (m)

Manual de instruções

R18

D749MA

D770M
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1,8

