Bk

AUTOMATISERING
VOOR SCHUIFHEKKEN
TOT 2200 KG (4500 LB)

Flexibiliteit en veiligheid
in elke situatie.
Bk is optimaal voor zeer grote schuifhekken
met een gewicht tot 2200 kg (4500 lb).
Vloeiende en lineaire beweging in een compleet gamma dat
ontworpen is voor diverse soorten toepassingen, van industrieel
tot intensief gebruik.

Externe
fotocellen

Energiezuinig
ledknipperlicht

Draadloze
fotocel

Draadloze
Rubberen
veiligheidsrand

MIN. 50 mm / 1,96 in
Alvorens de automatisering te
installeren is het
raadzaam een verhoogde basis
van cement te plaatsen

Draadloze
Rubberen
veiligheidsrand

Draadloze
fotocel

Maten (mm)
255
106

182,5
325

142,5

15

22 max.

105

360

Bk is voorzien van afstelbare
poten om hem perfect aan het
steunoppervlak en de tandheugel
van het hek aan te passen.

170

Externe
schakelaar

Voordelen
die oplossingen
worden.

De voordelen van driefasig!
Grotere duwkracht bij beweging.
De driefasige elektronica op 230-400 V
levert een grotere duwkracht op in de
startfase van de beweging en overwint
dus eventuele kritieke situaties die
samenhangen met het gewicht van de
afsluiting.
Frequente doorgangen.
De driefasemotor garandeert de
werking ook in de meest veeleisende
gebruiksomstandigheden, zoals bij
industriële toepassingen.

BREED AANBOD

Het gamma van Bk bestaat uit 9 verschillende modellen, ook met driefasige
elektronica, om aan alle behoeften te voldoen, ook wat betreft veiligheid,
dankzij de encodertechnologie. Het is dus altijd raadzaam om met de
installateur te overleggen wat de beste oplossing is.

Inertiecontrole.
Bij grote industriële afsluitingen vormt het
gewicht vaak een probleem dat opgelost
dient te worden voor de veiligheid en
correcte werking van de installatie.
Passieve inertie aan het eind van de
beweging kan namelijk naast risico's voor
de gebruiker ook storingen veroorzaken.

BESTAND TEGEN ALLES

Het begint met de grondbevestiging, zeer precies en betrouwbaar.
Voor de rest wordt gezorgd door de hoge kwaliteit en robuustheid van
alle onderdelen: van die welke het meest blootgesteld worden aan de
weersinvloeden tot de interne elektronica die de werking van alle aan de
installatie aangesloten veiligheidsinrichtingen controleert
vóór het openen en sluiten van het hek.

PRATICO SYSTEM

Praktisch en veilig in geval van nood:
PRATICO SYSTEM is het systeem dat het
mogelijk maakt de mechanische motor te
ontgrendelen met een simpel signaal van de
afstandsbediening, om het hek handmatig te
kunnen openen wanneer dit nodig is
(model BK-1200P).

ELEKTRONICA OP 230 V!

• Het hek direct met de afstandsbediening stoppen: besturing van de
beweging altijd binnen handbereik.
• Gedeeltelijk openen om alleen voetgangers door te laten.
• Veiligheid ook als het hek stilstaat, dankzij het speciale elektronische
circuit dat elke instructie annuleert wanneer de veiligheidsinrichtingen een
obstakel detecteren binnen de bewegingsruimte van de vleugel.

Ontdek op came.com het volledige
productengamma van Came!
Came is toonaangevend op het gebied
van automatiseringen voor woningen,
industrie, en omvangrijke technische
installatieprojecten.
Een compleet assortiment van oplossingen
voor de woning: van automatiseringen
voor hekken en garagepoorten, motoren
voor rolluiken en zonweringen tot
domoticabesturing, inbraakbeveiligingsen beeldintercomsystemen. Technologie
en betrouwbaarheid, ook voor uw
onderneming, dankzij oplossingen die
ontworpen zijn voor de automatisering
van industriële deuren, automatische
poorten, verkeersslagbomen, tourniquets,
toegangscontrole- en parkeersystemen.

AD-HOCELEKTRONICA VOOR UW BEHOEFTEN!

Bk is zowel in de uitvoeringen op 230 V AC als in de driefasige uitvoeringen op
230 - 400 V AC verkrijgbaar. In de tabel staan de hoofdkenmerken van de stuurkasten,
gecombineerd met de motoren.

STUURKAST

ZBK

ZBKE

ZBK8

ZT6

ZT6C
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100% MAD

ZELFDIAGNOSE van de veiligheidsinrichtingen

ITP

I.386

GARANZIA QUALITÀ ORIGINALE

De producten van Came
worden geheel ontworpen
en geproduceerd in ITALIË

HALVERWEGE STOPPEN
OBSTAKELDETECTIE voor de fotocellen
ENCODER *
BESTURINGSFUNCTIES
1 vleugel GEDEELTELIJK OPENEN
ALLEEN OPENEN met zender en/of knop
Aansluiting knop ALLEEN OPENEN of ALLEEN SLUITEN
OPENEN-STOPPEN-SLUITEN-STOPPEN met zender en/of knop
OPENEN-SLUITEN-OMKEREN met zender en/of knop
HOLD-TO-RUN
NOODONTGRENDELING met zender
KENMERKEN EN REGELINGEN
Aansluiting CYCLUSLAMP
Aansluiting SERVICELAMP
MASTER-SLAVE **
Regelbare DUUR AUTOMATISCHE HERSLUITING
Elektronische rem
230 V AC

OPMERKINGEN:

230-400 V AC driefase

* Elektronische inrichting voor de bewegingsbesturing waarmee obstakels en eventuele noodsituaties kunnen worden gedetecteerd.
Came S.p.A.
is houder van de certificaten
voor Kwaliteit
en Milieubeheer
UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001

** Bij een dubbele schuifvleugel kan één motor (Master) de tweede automatisering (Slave) besturen.

MODEL

BK-800

BK-1200
BKE-1200

BK-1200P

BK-1800
BKE-1800

BK-2200
BKE-2200

BK-221

BK-2200T

IP-Beschermingsgraad

54

54

54

54

54

54

54

Voeding (V - 50/60 Hz)

230 AC

230 AC

230 AC

230 AC

230 AC

230 AC

230-400 AC DRIE.

Motorvoeding (V - 50/60 Hz)

230-400 AC DRIE.

230 AC

230 AC

230 AC

230 AC

230 AC

230 AC

Stroomopname (A)

4,5

3,3

3,3

4,2

5,1

5,1

1,5

Vermogen (W)

520

380

380

480

580

580

600
10,5 / 34,5

Openingsduur (m/min) / (ft/min)
Inschakelduur (%)
Drukkracht (N)
Bedrijfstemperatuur (°C / °F)
Thermobeveiliging motor (°C / °F)

10,5 / 34,5

10,5 / 34,5

14,5 / 47,5

10,5 / 34,5

10,5 / 34,5

10,5 / 34,5

INTENSIEF GEBR.

50

30

50

50

INTENSIEF GEBR.

50

800

850

850

1150

1500

1500

1650

-20 ÷ +55 /
-4 ÷ +131

-20 ÷ +55 /
-4 ÷ +131

-20 ÷ +55 /
-4 ÷ +131

-20 ÷ +55 /
-4 ÷ +131

-20 ÷ +55 /
-4 ÷ +131

-20 ÷ +55 /
-4 ÷ +131

-20 ÷ +55 /
-4 ÷ +131

150 / 302

150 / 302

150 / 302

150 / 302

150 / 302

150 / 302

150 / 302

230 V AC

230-400 V AC driefase

GEBRUIKSLIMIETEN (MAX. VLEUGELLENGTE)
13 m
42,7 ft

BKE-1200
1200 kg
2640 lb

14 m
46 ft

BK-1200P
1200 kg
2640 lb

20 m
65,6 ft

BK-800
800 kg
1770 lb

23 m
75,5 ft

BK-2200T
2200 kg
4850 lb

BKE-1800
1800 kg
3970 lb

BKE-2200
2200 kg
4850 lb

BK-1200
1200 kg
2640 lb

BK-1800
1800 kg
3970 lb

SOMMIGE UITVOERINGEN ZIJN MISSCHIEN NIET
VERKRIJGBAAR IN UW LAND. RAADPLEEG VOOR MEER
INFORMATIE UW VERKOPER.

BK-2200
2200 kg
4850 lb

230 V AC

BK-221
2200 kg
4850 lb

230-400 V AC driefase
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