
AUTOMATISERING  
VOOR SCHUIFHEKKEN 
TOT 3500 KG (7716 LB)

By-3500T



Kracht  
en betrouwbaarheid.  
 
By-3500T is het model dat het best de kenmerken kracht en 
betrouwbaarheid tot hun recht laat komen; het is de ideale motor 
om grote schuifvleugels met een gewicht tot 3500 kg (7716 lb) te 
automatiseren. Deze oplossing wordt voornamelijk bij industriële 
afsluitingen toegepast.

Paaltje met dubbele interne fotocel 
voor meer veiligheid tijdens de 
doorgang van zware voertuigen

50 mm / 1,96 in 

Maten (mm)

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



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. 
 
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.

CONTROLE EN VEILIGHEID 
Alvorens het hek te openen of te sluiten controleert de ingebouwde 
elektronica de werking van alle veiligheidsinrichtingen van de installatie. 
 
Tevens kan een lamp worden aangesloten die bij elke instructie enkele 
minuten gaat branden en het doorgangsgebied verlicht,  
 waardoor de toegang veiliger is. 
 

ELEKTRONICA OP 230-400 V AC
•	Programmering van de instructie voor gedeeltelijk openen van de vleugel. 

Ideaal voor alle ingangen zonder voetgangershek.
•	Veiligheid ook als het hek stilstaat: elke instructie wordt geannuleerd 

als de veiligheidsinrichtingen een obstakel detecteren binnen de 
bewegingsruimte van de vleugel.

•	Het hek direct met de RF-zender stoppen: besturing van de beweging 
altijd binnen handbereik.  
 

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, inbraakbeveiligings- 
en 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.
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STUURKAST ZT6 ZT6C

VEILIGHEIDSFUNCTIES

ZELFDIAGNOSE van de veiligheidsinrichtingen

HALVERWEGE STOPPEN  

OBSTAKELDETECTIE voor de fotocellen

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

MASTER-SLAVE *

Regelbare DUUR AUTOMATISCHE HERSLUITING

Elektronische rem

   230-400 V AC driefase

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

MODEL BY-3500T

IP-Beschermingsgraad 54

Voeding (V - 50/60 Hz) 230-400 AC DRIEFASE

Motorvoeding (V - 50/60 Hz) 230-400 AC DRIEFASE

Stroomopname (A) 2

Vermogen (W) 750

Openingsduur (m/min) / (ft/min) 10,5 / 34,5

Inschakelduur (%) 50

Drukkracht (N) 3500

Bedrijfstemperatuur (°C / °F) -20 ÷ +55 / -4 ÷ +131

Thermobeveiliging motor (°C / °F) 150 / 302

 230-400 V AC driefase

 GEBRUIKSLIMIETEN  

23 m 
75,5 ft

BY-3500T 
3500 kg 
7716 lb

 230-400 V AC driefase

AD-HOCELEKTRONICA VOOR UW BEHOEFTEN!  
By-3500T is verkrijgbaar in de speciale driefasige uitvoering op 230 - 400 V AC.  
In de tabel staan de hoofdkenmerken van de stuurkasten, gecombineerd met de motoren.

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

(MAX. VLEUGELLENGTE)


