Elbetjening med batteri back-up
NCU310UPS styring
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TEKNISKE DATA

STYRING NCU310UPS

KOMFORTINDSTILLINGER NCU310UPS

Netspænding

1 x 230V+N+PE

FUNKTION

Styrespænding

24V DC 500 mA

Forsikring

Max. 10A

Eget strømforbrug

Max. 750 mA

Max. belastning

0,55 kW

Relæudgange

4 (potentialfrie)

Beskyttelsesgrad

IP54

Temperaturområde

+5°C til +40°C
For UPS-enheden er +20°C det optimale
temperaturniveau

Mål for enheder
BxHxD

210 x 275 x 140 mm (portstyring)
400 x 600 x 240 mm (UPS-enhed)

Standardbetjening

Integrerede baggrundsbelyste
op-stop-ned funktionstaster

Autoluk

Kip-funktion trækkontakt / radio

Betjeningsfunktion
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K0: Uden autoluk med standard trækkontaktfunktion (op-stop-op-stop…)
K1: Normal dødmandsfunktion (ved portlukning)
K2: Med autoluk med standard trækkontaktfunktion (op-stop-op-stop…)
K3: Uden autoluk med speciel trækkontaktfunktion (op-stop-ned-stop-op…)
K4: Med autoluk med speciel trækkontaktfunktion (op-stop-ned-stop-op…)

Du kender kvaliteten

Elbetjening med batteri-backup
NPU130 gearmotor
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GEARMOTOR MED KÆDETRÆK

GEARMOTOR MED FRAKOBLINGSTRÆK

TYPE NPU130-CH

TYPE NPU130-D

TEKNISKE DATA

GEARMOTOR NPU130 TIL NCU310UPS

Tilslutning

230V (∆)

Strømforbrug

2,2 A

Ydeevne (motor)

0,55 kW

Omdrejninger (gear)

Variabel

Moment

80-100 Nm

Beskyttelsesgrad

IP65

Temperaturområde

-10°C til +60°C

Nødbetjening

Integreret kædetræk (standard - NPU130-CH)
Frakoblingstræk fra gulv (NPU130-D)
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