415
Para portões de batente com comprimento de folha até 3m (415) e 4m (415 L)

A escolha ideal para portões
residenciais
O FAAC 415 é um motor com impulso de
eixo interior, disponível com curso de
300mm (folha max 3m) e 400mm (folha
max 4m). Disponível com e sem interruptor
de fim de curso e com caixa protetora do
veio (opcional nos modelos 300mm).
União por juntas das duas metades do
corpo. Corpo em alumínio duplamente
revestido, garantindo uma resistência mais
elevada aos agentes atmosféricos. Chave
do mecanismo de desbloqueio protegida e
de fácil utilização. Desbloqueadores
numerados de 1-36 (opcional). Interruptor
de limite de abertura-fecho (mod. LS) de
alimentação 24 Vdc fornecida para garantir
máxima segurança. Possibilidade de uso
do kit de abrandamento “Gatecoder”.

Rápido e fácil de instalar
Rápido e fácil de instalar, sem
necessidade de modificações à estrutura
existente.
O
uso
da
tecnologia
eletromecânica torna o sistema automático
FAAC 415 ideal para aplicações de
funcionamento não intensivo.

Segurança eletrónica
A proteção anti esmagamento é
assegurado por um mecanismo eletrónico
instalado nos quadros de controlo FAAC, o
que controla diretamente o momento de
acionamento. Em caso de emergência, a
chave de desbloqueio torna possível o
funcionamento manual do portão.
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415 – Versão 24 V
Motor eletromecânico monofásico de
230v, com desbloqueio por chave (em
caso de falha de corrente elétrica)
Quadro eletrónico em caixa de PVC,
controlado
por
microprocessadores,
protegido por fusíveis e por acopoladores
óticos nas entradas contra descargas
elétricas.
6 sistemas de funcionamento: automático
normal, semiautomático, semiautomático
B, semiautomático Passo a Passo,
Automático
e
Segurança,
homem
presente.
Abertura parcial e saída para trinco
elétrico.
Tem 3 sistemas suplementares de segurança do motor e portão por válvula de bypass, temporização de
trabalho e ampola térmica.
Comando por botão ou botoneira. Com sinalizador luminoso de portão aberto ou em movimento de
fecho.
Comandos opcionais: Rádio à distância – Recetor / Emissor, Interruptor de chave, Leitor de cartões,
Célula fotoelétrica, Digikey, Detetor magnético, etc.
Dispositivos de segurança: Opcionais
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