Bx

AUTOMATISERING
VOOR SCHUIFHEKKEN
TOT 800 KG (1760 LB)

Robuust
en betrouwbaar.
Bx is de ideale oplossing voor alle schuifhekken met een gewicht
tot 800 kg (1760 lb). Verkrijgbaar in diverse modellen, naargelang
de behoeften, ook voor intensief gebruik.

Energiezuinig
ledknipperlicht

Externe
fotocellen

Veiligheidsranden

Fotocellen

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

Draadloze
fotocel

Maten (mm)
Bx is voorzien van afstelbare
poten om hem perfect aan het
steunoppervlak en de
tandheugel van het
hek aan te passen.

240
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Externe
schakelaar

Voordelen
die oplossingen
worden.

De veiligheid van EN TESTED

Een elektromechanisch systeem met het
merk EN TESTED garandeert altijd een
veilige gecontroleerde beweging van de
afsluiting, in overeenstemming met de
geldende normen inzake sluitkrachten.

BREED AANBOD

Het gamma Bx omvat diverse modellen
om aan alle installatievereisten in
woonomgevingen te voldoen.
Het model BX-P beschikt over de
functie PRATICO SYSTEM, gepatenteerd
door Came, waarmee het hek met de
afstandsbediening mechanisch kan worden
ontgrendeld, voor de handmatige opening
wanneer dit nodig is.

ONTWIKKELD OM LANG MEE TE GAAN

De garantie van 24 Volt

De systemen met motor op 24 Volt bieden
maximale werkingsveiligheid en een groot
aanpassingsvermogen aan intensieve
werkingsomstandigheden, zoals bij
toepassingen in industriële omgevingen en
bij appartementengebouwen. Bovendien
werkt een systeem op 24 Volt ook bij
stroomuitval dankij de optionele batterijen.

Dankzij het gebruik van kwaliteitsmaterialen en de zorg voor de
constructiedetails is de serie Bx uiterst duurzaam en betrouwbaar.

VEILIGHEID ONDER CONTROLE

• Het hek direct met de RF-zender stoppen: besturing van de beweging
altijd binnen handbereik.
• Het model BX-10 heeft een display voor de functieprogrammering en
technologie voor de besturing van de vleugelbeweging, ook bij detectie
van een obstakel.
• Veiligheid ook als het hek stilstaat, dankzij het elektronische circuit dat
elke instructie annuleert wanneer de veiligheidsinrichtingen een obstakel
detecteren binnen de bewegingsruimte van de vleugel.
• Zelfdiagnose van de veiligheidsinrichtingen, zoals de fotocellen, vóór elke
beweging van de afsluiting.

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!

Bx is zowel in de uitvoeringen op 230 V AC als in de uitvoering op 24 V DC verkrijgbaar.
In de tabel staan de hoofdkenmerken van de stuurkasten, gecombineerd met de motoren.

MODEL
STUURKAST

BX-74

BX-78

BX-P

BX-10

BX-246
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VEILIGHEIDSFUNCTIES

ITP

I.386

GARANZIA QUALITÀ ORIGINALE

De producten van Came
worden geheel ontworpen
en geproduceerd in ITALIË

ZELFDIAGNOSE van de veiligheidsinrichtingen
WACHTEN voor obstakel
HALVERWEGE STOPPEN
OBSTAKELDETECTIE voor de fotocellen
Inrichting voor de BEWEGINGSCONTROLE en OBSTAKELDETECTIE
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
KENMERKEN EN REGELINGEN
Aansluiting CYCLUSLAMP
Aansluiting SERVICELAMP
Regelbare DUUR AUTOMATISCHE HERSLUITING
Vertraging tijdens OPENEN en/of SLUITEN
Werking met NOODBATTERIJEN (optie)
Came S.p.A.
is houder van de certificaten
voor Kwaliteit
en Milieubeheer
UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001

Regelbare BEWEGINGS- en VERTRAGINGSSNELHEDEN

**

**

**
230 V AC • 24 V DC

OPMERKINGEN:
* Voor BX-246 functie “ALLEEN OPENEN”.
** Voor BX-10, BX-74 en BX-78 alleen vertragingssnelheid.

MODEL

BX-74

BX-78 • BX-10

BX-P

IP-Beschermingsgraad

54

54

54

54

Voeding (V - 50/60 Hz)

230 AC

230 AC

230 AC

230 AC

Motorvoeding (V - 50/60 Hz)

230 AC

230 AC

230 AC

24 DC

2,6

2,4

2

10 Max.

Stroomopname (A)
Vermogen (W)
Openingsduur (m/min) / (ft/min)

BX-246

200

300

230

400

10,5 / 34,5

10,5 / 34,5

17 / 55,7

6 ÷ 12 / 19,7 ÷ 39,4
INTENSIEF GEBRUIK

Inschakelduur (%)

30

30

30

Drukkracht (N)

300

800

600

700

-20 ÷ +55 / -4 ÷ +131

-20 ÷ +55 / -4 ÷ +131

-20 ÷ +55 / -4 ÷ +131

-20 ÷ +55 / -4 ÷ +131

150 / 302

150 / 302

150 / 302

Bedrijfstemperatuur (°C / °F)
Thermobeveiliging motor (°C / °F)

230 V AC • 24 V DC

GEBRUIKSLIMIETEN (MAX. VLEUGELLENGTE)
14 m
46 ft

BX-74
400 kg
880 lb

18 m
59 ft

BX-246
600 kg
1330 lb

20 m
65,6 ft

BX-10
800 kg
1770 lb

BX-P
600 kg
1330 lb

BX-78
800 kg
1770 lb

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

230 V AC • 24 V DC
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