
NAKED 400

24VBLUEBUSOPERASOLEMYO

Si³ownik elektromechaniczny do bram przesuwnych
o ciê¿arze do 400 kg. Technologia BLUEBUS.
Do zabudowy w s³upku.

Zabudowany: si³ownik z wbudowan¹ central¹ steruj¹c¹ i enkoderem. 
Przeznaczony do monta¿u wewn¹trz metalowego s³upka z odpowiednimi 
wymiarami. Jego niezwykle ma³e wymiary pozwalaj¹ na monta¿ nawet 
wewn¹trz bardzo smuk³ych s³upków, o przekroju wewnêtrznym 
co najmniej 140x140 mm.

Praktyczny: wbudowana modu³owa centrala steruj¹ca BLUEBUS,
tylko trzy przyciski programowania, wyjmowane wtyczki 
do pod³¹czeñ.

BLUEBUS: system umo¿liwia pod³¹czenie urz¹dzeñ peryferyjnych
za pomoc¹ przewodu 2-¿y³owego, diody LED sygnalizuj¹ w³¹czone
funkcje.

Nowoczesny: posiada czujnik temperatury, który dopasowuje 
si³ê si³ownika do warunków atmosferycznych, koryguj¹c 
równie¿ próg przeci¹¿enia.

Inteligentny: si³ownik w czasie programowania automatycznie
zapamiêtuje po³o¿enia krañcowe bramy (autoprogramowanie).

Bezpieczny: sta³a kontrola pod³¹czonych urz¹dzeñ, lampa
sygnalizuje niesprawne dzia³anie systemu - liczb¹ migniêæ okreœla
typ b³êdu (autodiagnoza), amperometryczny system wykrywania
przeszkody, ³agodny start przy otwieraniu i zwolnienie przy zamykaniu.

Zaawansowany: si³a, tryb pracy, prêdkoœæ, mog¹ byæ regulowane
na kilku poziomach.

Funkcja master/slave: synchronizowanie pracy dwóch si³owników

£atwy w programowaniu: precyzyjne ustawianie po³o¿eñ 
krañcowych, zintegrowany modu³ krañcówek, szybka faza 
uczenia w trakcie jednego manewru otwarcia i zamkniêcia 
przy wysprzêglonym si³owniku.

Zawsze pracuje: dziêki akumulatorowi awaryjnemu PS124
(opcja), si³ownik otworzy i zamknie bramê, nawet w przypadku
braku zasilania.

Wygodny: wysprzêglanie mo¿na zamontowaæ na dowolnej 
stronie s³upka lub na zewn¹trz posesji (z wykorzystaniem 
akcesoriów KIO oraz KA1).

Z³¹cze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS.
Fotokomórki typu BLUEBUS.
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SI£OWNIK PRZEZNACZONY
DO ZABUDOWY W S£UPKU 
BRAMY

 
 

Zasilanie/Zasilanie silnika

Moc pobierana

Natê¿enie pr¹du

Stopieñ zabezpieczenia

Nominalny moment obrotowy

Moment startowy

Prêdkoœæ min-max bramy

Max. ciê¿ar bramy

Temperatura pracy

Klasa izolacji

Intensywnoœæ pracy                   (cykle na dzieñ)

Ciê¿ar

Parametry

(V)

(W)

(A)

(IP)

(Nm)

(Nm)

(m/min)

(kg)
o

( C min/max)

(kg)

NKSL400

230

250

1.1

10*

6.0

12.0

10.8-20.4

400

-20 do +50

1

35

6.5

cena netto cena bruttoKod

NKLS400 samohamowny si³ownik NAKED, silnik 24V, do 400 kg, wbudowana centrala steruj¹ca NKA3 BLUEBUS 1 845,001 500,00
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* stopieñ zabezpieczenia automatyki wynika ze sposobu zabudowy
si³ownika w s³upku



KIO

KA1 PS124

kluczykowe wysprzêglenie
z zewn¹trz za pomoc¹ linki

linka 6 m do KIO akumulator 24V 1.2 Ah 
z wbudowan¹ kart¹ ³adowania 

190,00
233,70 brutto

60,00
73,80 brutto

290,00
356,70 brutto

WYMIARY

NAKED

AKCESORIA

POZOSTA£E AKCESORIA STR. 96-105

cena netto cena bruttoPRZYK£ADOWE ZESTAWY NAKED400 DO U¯YTKU PRZYDOMOWEGO 

SCHEMAT INSTALACJI

140 mm

140 mm

ROA6

listwa zêbata nylonowa M4, z 
rdzeniem stalowym, w odcinkach 
metrowych

50,00
61,50 brutto

50,00
61,50 brutto

ROA8
listwa zêbata metalowa M4, 
ocynkowana, 30x8 mm, w odcinkach 
metrowych, w kpl. ze œrubami 
i tulejami dystansowymi

SOLEMYO (SYKCE)

1 350,00
1 660,50 brutto

zestaw zasilania s³onecznego
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NAKED400
ERA FLOR

NAKED400
SMILO

zestaw do bram przesuwnych o wadze do 400 kg: si³ownik NKSL400 z wbudowan¹ central¹ steruj¹c¹, radioodbiornik SMXI, 1 pilot dwukana³owy FLO2RE, 
fotokomórki MOFB

zestaw do bram przesuwnych o wadze do 400 kg: si³ownik NKSL400 z wbudowan¹ central¹ steruj¹c¹, radioodbiornik SMXIS, 2 piloty dwukana³owe SM2, 
fotokomórki MOFB

2 361,60

2 386,20

1 920,00

1 940,00


