Industrieel Cardin SL1524

Geraffineerd
Solide
Veilig
Intelligent
Sterk en Intelligent
De Cardin schuifpoortaandrijving is een zeer krachtige 24
volt aandrijving die uitermate geschikt is voor industrieel
gebruik. De krachtige motor is ontworpen voor intensief
gebruik en kan worden gebruikt bij poorten tot een
maximum gewicht van 1500kg. De besturing van de motor
bestaat uit een intelligente regeling met soft start- en
stopsysteem. Een besturing die de poort rustig en veilig
opent en sluit, wat bijdraagt aan een lange levensduur van
de motor en andere mechanische onderdelen. Dankzij de
geïntegreerde accu kan de poort ook bij spanningsuitval of
in noodgevallen een beperkt aantal keer worden geopend
of gesloten.

Bedieningen
De besturing in de motor maakt gebruik van een
potentiaalvrij contact. Hierdoor kan de poort op allerlei
manieren worden bediend. Bijvoorbeeld met een
sleutelschakelaar, afstandsbediening of met een uitgebreid
toegangscontrole systeem.

Toepassingen
Woonhuizen - kantoorpanden - opslagterreinen - recreatie
- bedrijfsgebouwen
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Industrieel Cardin SL1524
Technische eigenschappen
Type SL1524
Voeding

230 Volt

Vermogen

200 W

Verbruiksfrequentie

70 %

Maximaal gewicht poort

1500 KG

Sluitsnelheid

9,3 m/min

Berschermingsgraad

IP44

Afmetingen

360 x 240 x 230 mm

Besturing

Service

Een ingebouwde encoder maakt een slimme positiecontrole

Storingen en schades zijn niet altijd te voorkomen. Periodiek

van de poort mogelijk. De positiecontrole werkt via een

onderhoud voorkomt problemen en onveilige situaties en

zelfregelend programma. Deze optimale programmering

verlengt de levensduur van een installatie. Met een

beperkt de afregeltijd tot een minimum. Via het LCD display is

onderhoudscontract wordt er ruimschoots voldaan aan de

de besturing goed in te regelen en zijn storingen makkelijk te

wettelijke eis om elektrische installaties jaarlijks te laten

achterhalen.

onderhouden door vakkundig personeel. Behalve standaard
onderhoudscontracten levert Matic ook onderhoudscontracten

Beveiliging

op maat. Om de poort in goede conditie te houden wordt

De aandrijving is uitermate veilig. Bij verstoring van de open-

deze regelmatig gecontroleerd, onderhouden en gerepareerd

sluitfunctie wordt de herprogrammering van de

door gespecialiseerde elektro- en mechanische monteurs.

inklembeveiliging automatisch aangesproken. Wettelijk gezien
is een elektrisch aangedreven toegangspoort een machine,
die valt onder de Europese Richtlijnen (CE). Wanneer de
poort en aandrijving bedrijfsmatig wordt gebruikt valt deze ook
onder de Arbowet. Hierdoor is een beveiliging voor
pulsgestuurde of buiten het zicht bedienbare poorten verplicht
is, zowel voor personen als voor voertuigen.
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