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BiDi Yubii OPERA 230V 400V

D-Pro 500
e turing een eden voor otoren et 

mechanische en elektronische eindaanslag

ogel hei  oo  o el a tomatische e ing als 
dodemansbediening.

Geschikt voor alle soorten motoren, eenfasige zonder 
ingebouwde inverter en driefasige, met maximaal 
vermogen van 2,2 kW.

envoudig te rogra eren en voor ien van  
ed  voor de diagno e

oge re tatie  met e mogel hei  een s eciale 
module toe te voegen voor de extra functie van uitgang 
met otentiaal  contact

om atibel met alle  oo  aa lo e  eilighei sl sten

akke k te rogra eren  an  e 
programmeereenheid met multifunctioneel display 
O-View die middels de interface IBT4N met de 
besturingseenheid kan worden verbonden (beide 
optioneel).

ei ig  beschermd door de kunststof behuizing, om 
ge aa  oo  ele t ische scho en te e m en

adio ontvanger  speciale aansluiting voor koppeling 
met Nice-insteekontvangers.

nte igent  de melding voor onderhoud kan 
geprogrammeerd worden aan de hand van het aantal 
vereiste bewegingen.

Ontdek het volledige aanbod van bidirectionele 
producten op pag. 176.

Ontdek alle voordelen van het systeem Yubii op pag. 170.

TECHNISCHE KENMERKEN

Code Beschrijving

DPRO500 Besturingseenheid voor een eenfasemotor 230 Vac, 2,2 kW, of voor een driefasenmotor 400 
Vac, 2,2 kW

Code DPRO500
ELEKTRISCHE KENMERKEN
Netvoeding (Vac 50/60 Hz)* 1~230 / 3~400
Max. vermogen motoren (kW) 2,2
Voeding logicadeel besturingseenheid (Vdc) 24
Vermogen in stand-by < 5 VA
Ingang voor-eindaanslag Programmeerbaar
Ingangen voor externe bedieningen Bedrade ingangen, alle programmeerbaar
Veiligheidslijsten Optisch, 8,2 kΩ resistief en 8,2 kΩ pneumatisch
Extra uitgang 2, programmeerbaar en met potentiaalvrij contact (middels module NDA040)
DC-uitgang 24 Vdc 1°
Ingang stoppen Normaal gesloten contacten
AFMETINGEN EN ALGEMENE KENMERKEN
Beschermingsgraad (IP) 55
Bedrijfstemperatuur (°C min/max) -20 ÷ +50
Afmetingen (mm) 210x125x310 h
Gewicht (kg) 3

GANGBARE ACCESSOIRES

Slimme i inte ace 
om met smartphone 
hekken en garagedeu-
ren te besturen.

Stuks/Verp. 1

Interface voor de 
aansluiting van de 
programmeereenheid 
O-View.

Stuks/Verp. 1

NDA040
Voor optionele uitgan-
gen met otentiaal  
contact.

Stuks/Verp. 1


