Code
MC424L

e turing een eid voor
dc
draaihekken, zonder encoder

otoren van

Beschrijving
Besturingseenheid voor één of twee 24 V-motoren zonder encoder, met ingebouwde radioontvanger, uitgerust voor Solemyo en Opera

Stuks/Verp.
1

MC424L
230 ± 10%
21 ÷ 28
75; 3
0,2 +0,1
24; 25

Code
Netvoeding (Vac 50/60 Hz)
Batterijvoeding (Vdc)
Vermogen en max. stroom motoren (VA; A)
Max. stroom 24 V-accessoires (A)
Spanning en max. vermogen uitgang knipperlicht (V; W)
Spanning en max. vermogen uitgang controlelampje
hek open CA (V; W)
Spanning en max. vermogen uitgang elektrisch slot
(Vac; VA)
Bedrijfsduur TL (s)
Pauzetijd TP (s)
Vertragingsduur 1e motor bij openen TRA (s)
Vertragingsduur 2e motor bij sluiten TRC (s)
Tijd gebruikerslicht TCOR (s)
Tijd voorwaarschuwing TPRE (s)
Krachtregeling (%)
Obstakeldetectie (gevoeligheid)
Afmetingen behuizing (mm)

24; 5
12; 15
5 ÷ 180
0 ÷ 50% TL
3
1÷8
230x125x300 h

GANGBARE ACCESSOIRES

Compatibel met het zonneenergiesysteem Solemyo.
Compatibel met het Opera-systeem at an
het
multifunctionele display O-View (dat in de behuizing
an o en ge laatst het mogel maa t e installatie
naar wens aan te passen, door de openings- en
sluitposities, de faseverschuivingen van de vleugels en
e e t agingen te e an e en aa b oo el e moto
de parameters, zoals kracht, snelheid en gevoeligheid
van de obstakeldetectie, worden ingesteld.
ei ig en betrou baar an
e obsta el etectie
t ens e hele be eging en e it sting oo
aansl iting an mo e ne eilighei sl sten
nte igent automatische diagnose van storingen en
melding ervan middels knipperlicht en bevestigingsleds.

envoudige en co
ete and atige
programmering an
e ie toetsen en acht le s
e aring re ect voor et i ieu autono ie
e bon en aan e b e batte o e it Solem o is het
verbruik in stand-by slechts 0,1 W.
een uitva
e ing b st oom it al met o tionele
batte en S
ie in e best ingseenhei ge laatst
kunnen worden.
e ntegreerde radio ontvanger de ingebouwde
radiokaart is ook compatibel met de systemen Nice Flo
en Smilo ogel hei oo het o slaan an ma imaal
100 zenders.
De besturingseenheid is uitgerust voor koppeling met
SM-insteekontvangers.
Ontdek het volledige aanbod van bidirectionele
producten op pag. 176.
Ontdek alle voordelen van het systeem Yubii op pag. 170.

Slimme i
interface om met
smartphone hekken
en garagedeuren te
besturen (*).

Interface voor de
aansluiting van de
programmeereenheid
O-View.
Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1
Niet com atibel met e it Solem o en S

MCA2
Vervangende
besturingseenheid voor
MC424L.

PS124
batte met
geïntegreerde
batte la e

Stuks/Verp. 1

Stuks/Verp. 1

Voor draaihekken

TECHNISCHE KENMERKEN

Voor schuifhekken

24V

Slagboomsystemen

OPERA

Voor garagedeuren en
bedrijfspoorten

SOLEMYO

Bedieningssystemen en
accessoires

oonc ever

Yubii

Compatibiliteitstabellen en
alfabetische index

BiDi

243

