
RB400

ON2

MLBT

MOFB MOSE

RobusKit 400

TS

RB400

230

1.1

250

0.34

400

35

44

-20 ÷ +50

330x195x277 v.
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Sada obsahuje:

RB400 1 nereverzný elektromechanický motor so zabudovanou riadiacou jednotkou a zástrčkovým 
prijímačom OXI pre zapojenia cez Nice BlueBUS ON2 1 vysielač 433.92 MHz, 2-kanálový 
MOFB 1 pár externých fotobuniek so zapojením cez Nice BlueBUS  
MOSE 1 externý kľúčový prepínač MLBT 1 maják so zabudovanou anténou
TS 1 výstražnú tabuľku

Kód Popis bal./paleta

RB400KCE Sada pre posuvné brány do 400 kg,  24 Vdc, 
zabudovaná riadiaca jednotka

14

N.B. Obsah balenia sa môže zmeniť: preverte si u dodávateľa.

Pre posuvné brány 
s váhou do 400 kg

Technická špecifikácia

Kód

Elektrické údaje

Napájanie (Vac 50/60 Hz)

Odber prúdu (A)

Výkon(W)

Údaje o výkone

Rýchlosť (m/s)

Sila (N)

Pracovné cykly (cykly/hod.)

Rozmerové a všeobecné údaje

Stupeň ochrany (IP)

Pracovná teplota (°C min./max.)

Rozmery (mm)

Váha (kg)

Jednoduchý: vďaka technológii BlueBUS 
možno k riadiacej jednotke pripojiť za použitia 
len dvoch drôtov až 7 párov fotobuniek alebo 
iné ovládacie a bezpečnostné zariadenia rady 
Moonbus.

Praktický: na riadiacej jednotke sa 
nachádza konektor pre pripojenie batérie 
PS124 (voliteľné príslušenstvo).

Pokrokový: RB400, RB600 a RB1000 sú 
vybavené tepelným senzorom, ktorý 
prispôsobuje silu motora a tepelnú poistku 
klimatickým podmienkam. Selektor Master/
Slave automaticky synchronizuje dva motory - 
takto je možné automatizovať posuvnú bránu
s dvomi protiľahlými krídlami.

Inteligentný: vďaka systému rozlišovania 
prekážok a automatickému programovaniu 
času práce. Automatická diagnostika 
porúch signalizovaná majákom.
8 stupňov programovania.

Bezpečný: rozbeh a spomalenie nastaviteľné 
na začiatku a na konci každého manévru.

Pevný: základňa a odblokovanie z liatiny hliníka, 
ľahko ovládateľná rukoväť odblokovania.

Veľmi tichý: prevodový motor na ložiskách.
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Inovatívny systém Opera 
umožňuje inštalujúcemu 
spravovať, programovať 
a ovládať automatické 
systémy aj na diaľku, 
jednoduchým a 
bezpečným spôsobom, 
s významným šetrením 
času. 

Sada Solemyo na 
automatizáciu 
prostredníctvom slnečnej 
energie - pre brány, 
garážové vráta alebo 
závory umiestnené 
ďaleko od elektrickej 
siete - bez nutnosti 
drahých a nepekných 
výkopových prác.

Systém Solemyo Systém Opera

1. Robus 2. Vysielač 3. Fotobunky na stĺpikoch
4. Fotobunky 5. Maják 6. Digitálna klávesnica
alebo kľúčový prepínač 7. SYP* solárny panel
8. PSY24* box batérie 9. O-View* multifunkčný
displej

*Voliteľné zapojenie na systémy Solemyo a Opera

Príslušenstvo

RBA3  
náhradná riad. jednotka 
pre RB400, RB600/600P, 
RB1000/1000P  
a RUN1500/1500P

1 ks/bal.

PS124  
24 V batéria  
so zabudovaným  
dobíjaním 

1 ks/bal.  

ROA7  
M4 ozubený hrebeň, 
zinkovaný,
22x22x1000 mm

10 ks/bal.  

ROA8  
M4 ozubený hrebeň, 
zinkovaný 30x8x1000 mm, 
s podložkami a skrutkami

10 ks/bal.  

ROA6  
M4 ozubený hrebeň 
25x20x1000 mm, 
nylonový s oceľovou 
výstuhou, pre brány 
do 500 kg

10 ks/bal.  

RBA1  
indukčný konc. spínač

1 ks/bal.  
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