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DADOS TÉCNICOS
Capacidade de utilização

Alto fluxo

Capacidade de peso

01 folha: 130 kg | 02 folhas: 240 kg (120 kg por folha)

Comprimento do operador

2500 mm - lateral 01 folha - em estoque
5000 mm - central 02 folhas - em estoque
6000 mm - medida máxima - sob consulta

Dimensões do operador

120 mm (altura) x 160 mm (profundidade)

Seletor de funções

Sim (digital)

Radares

Sim - Micro-ondas (padrão)/Infravermelho (opcional)

Fotocélula

Sim - 01 sensor (padrão)/02 sensores (opcional)

Baterias

Sim - (24 Vdc / 2,6 A/h) – Autonomia 50 ciclos de abertura

Velocidade de abertura

100 a 1000 mm/s (ajustável) - 2 folhas

Velocidade de fechamento

100 – 1000 mm/s (ajustável) - 2 folhas

Alimentação

100 – 250 Vca (50-60 Hz)

Alimentação para acessórios

24 Vdc

Potência

150W

Motor

BRUSHLESS 24 Vdc - 55W

Tempo de abertura

0 – 60 s (ajustável)

Temperatura de operação

-10°C a 70°C

Abertura de emergência

Sim (De acordo com as normas de PCCI)

Revendedor Autorizado

ROMETAL
Rodovia BR 470 | km 174, 5 | nº 4075
Bairro Universal | CEP 95330-000
Veranópolis | RS | Brasil
Fone +55 54 3441.3100
www.rometal.com.br

