Faac 414 do bram dwuskrzydłowych

Kompletny zestaw ze wszystkimi elementami
niezbędnymi do montażu zawiera:

•Siłownik 414 – 2 szt.
•Komplet elementów mocujących z wysięgnikami na siłownik - 2 kpl.
•Centrala sterująca 452 Mps
•Obudowa do centrali 452 mod. E
•Odbiornik radiowy Faac FIX2/25 433MHz, 2-kanałowy
•Pilot do wyboru: FIX2,FIX3,FIX4 (2,3,4 - kanałowy) -2 szt.
•Fotokomórki Safebam o zasięgu 20 m - 1 kpl.
•Klucz do awaryjnego otwierania (w przypadku braku zasilania) – 2 szt.
•Ograniczniki otwarcia skrzydła bramy niezbędne do prawidłowego działania
całego zestawu - 2 kpl.
•Ogranicznik zamknięcia skrzydeł bramy montowany do istniejącego podłoża
zastosowanie,którego jest niezbędne do prawidłowego działania całego
zestawu oraz po dopchnięciu skrzydeł przez napęd uniemożliwia
niepowołanym osobom otwarcie bramy - 1 szt.
•Karta gwarancyjna (24 miesiące) FAAC Polska
•Instrukcja montażowa w języku polskim
•Opisy oraz instrukcja programowania centrali w języku polskim

OPCJONALNIE:
sygnalizacyjna firmy herz z przerywaczem oraz wbudowaną anteną
zwiększającą zasięg pilota - 1 szt
•Możliwość dokupienia większej ilości pilotów oraz zmiana modeli
•Lampa

cena 2100 zł z montażem zestawu w wersji podstawowej *
*Warunki montażu zestawu do bramy przesuwnej w wersji podstawowej
prawidłowo zamontowana i działająca brama
doprowadzone zasilanie w rejon montażu napędu
położony przewód (lub przepust z pilotem) pomiędzy słupkami - do fotokomórek
Cena zawiera zakupiony zestaw oraz robociznę w postaci:
- montaż napędu do stabilnego istniejącego słupka metalowego lub betonowego (murowanego) za pomocą kotew
- podłączenie motoreduktora do istniejącej instalacji zasilającej 230V i istniejącej prawidłowo wykonanej instalacji sterującej 24V
- zamontowanie na słupkach bramowych i podłączenie jednej linii fotokomórek zabezpieczających do istniejącej prawidłowo wykonanej
instalacji sterującej 24V
- pełne programowanie zakupionego zestawu oraz szkolenie z obsługi
Czynniki podnoszące koszt montażu:
- brak instalacji zasilającej
- brak instalacji sterującej
- słupki stalowe zalane pianką lun betonem - instalacja w rurkach na zewnątrz
- niestandardowy wymiar słupków murowanych
- brak miejsc do montażu fotokomórek
- brama lub słupki ocynkowane lub malowane proszkowo - koszt montażu wyceniany indywidualnie

