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Ochranný kryt se světlem 
(21W). Zapojení a 

programování řídící 
jednotky, úprava funkcí a 

výměna žárovky bez nutnosti 
otevírání tělesa pohonu

Nový systém 
odblokování
se 4 m lankem

Kód Popis bal./paleta

SO2000 Nereverzný, 24Vdc, absolutní enkodér, 
pro vrata s výškou do 5 m

20

Pro sekční vrata* do 20 m2. 
Elektromechanický motor 24V dc
s absolutním enkodérem.
*Pro sekční vrata vybavena bezpečnostním zařízením pro případ 
zlomení pružin.

Snadná montáž: Soon může být upevněn přímo na 
hřídel sekčních vrat; kompaktní, pro snadnou 
montáž v každé poloze.

Pohodlný díky systému BlueBUS, který umožňuje 
zapojení mezi řídící jednotkou a fotobuňkami pouze 
prostřednictvím dvou drátů.

Praktický: ř ídící jednotka a baterie PS124 
(volitelná) se zapojují přes jednoduchý konektor a 
jsou uloženy přímo v pohonu.

Úspora energie: pokud systém není používán, 
přejde do režimu standby pro snížení spotřeby.

Spolehlivý a přesný: samonačítání koncových 
poloh při otevírání a zavírání, postupný start a 
zpomalení během zavírání, technologie absolutního 
enkodéru zaručuje přesnost bez potřeby koncového 
spínače, spolehlivost a dlouhodobé udržení 
nastavených hodnot.

Bezpečný: systém rozlišování překážek, 
monitorování odběru proudu motoru během 
pohybu, auto-diagnostika
prostřednictvím majáku a světlo.
příprava pro zapojení citlivých hran
8.2 kOhm poslední generace.

Technická specifikace

Kód
Elektrické údaje
Napájení (Vac 50 / 60Hz)
Odběr proudu (A)
Výkon (W)
Údaje o výkonu
Rychlost (Rpm)
Točivý moment (Nm)
Pracovní cykly (cykly/hod.)
Rozměrové a všeobecné údaje
Stupeň ochrany (IP)
Pracovní teplota (° C min./Max.)
Rozměry (mm)
Váha (kg)
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Inovativní systém Opera 
umožňuje instalujícímu 
spravovat, programovat a 
ovládat automatické systémy 
i na dálku, jednoduchým a 
bezpečným způsobem, s 
významným šetřením času

Sada Solemyo na 
automatizaci 
prostřednictvím sluneční 
energie - pro brány, 
garážová vrata nebo závory 
umístěné daleko od 
elektrické sítě - bez nutnosti 
drahých a nehezkých 
výkopových prací

Systém Opera

Příslušenství

Sekční vrata

PS124  
24V baterie  
se zabudovaným  
dobíjením 

1 ks/bal.  

CRA9  
adaptér pro hřídele s 
průměrem 31.75 
(1.1/4"), 35 a 40 mm

1 ks/bal.  

TMF  
pár fotobuněk  
pro optickou  
citlivou hranu 

1 ks/bal.  

TS  
výstražná tabulka 

1 ks/bal.  

1. Soon 2. Vysílač 3. Fotobuňky na sloupcích 4. Fotobuňky 5. Maják 6. Digitální klávesnice nebo klíčový 
přepínač 7. SYP * solární panel 8. PSY24 * box baterie 9. O-View * multifunkční displej

*Volitelné zapojení na systémy Solemyo a Opera

SOA2  
náhradní řídící jednotka 
pro SO2000 

1 ks/bal.  

Systém Solemyo




