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Zagląda dla Pań-
stwa w przeszłość
Wszelkie ruchy bramy, ode -

brane impulsy i ewen tual ne 

zmiany ustawień w okre sie 

ostatnich 800 cykli TPS20 za-

pamiętuje. Pamięć sortowa-

na jest wg. cykli, dni, czasu, 

co stanowi dla Pań stwa 

ogrom ną pomoc w poszuki-

waniach. Dane te można 

odczytać bezpośrednio w 

napędzie lub wczytać do 

komputera,analizować i np. 

przesyłać e-mailem.

Funkcja Boost
Pierwsze sekundy ruchu bra-

my moment obrotowy zos-

taje znacznie podwyższony 

nie wywołując zagrożenia 

szybszego wyłączenia 

temicz nego silnika

Oszczędza Państwu 
niepotrzebne 
wizyty u klienta.
TPS20 rozpoznaje potrzebną 
siłę i stale ją reguluje. Zawsze 
po prawna siła zapewnia 
funkcjonowanie bramy 
zarówno latem jak i w zimie. 

Mechaniczny 
hamulec
Tylko mechaniczny hamulec 

gwarantuje pewne za-

trzymanie bramy również 

przy braku zasilania. Takie 

zaryglowanie bramy jest o 

wiele skuteczniejsze niż tylko 

poprzez samohamowność 

przekładni.

Display widoczny 
od zewnątrz
Proste, intuicyjne programo-

wanie odbywa się poprzez 

4 przyciski. Pełnym tekstem 

w jęz.polskim informuje 

również o ewentualnych 

błędach obsługi.

Płynny ruch, 
miękki start i stop
Płynny, narastający start i 

stop zapewniają harmonijny 

ruch bramy oraz chronią 

mechanikę bramy i napędu.

Inteligentne odry-
glowanie awaryjne
Ruszenie napędu z włożonym 

kluczem odryglowania jest 

niemożliwe. Wyeliminowanie 

niebezpieczeństwa wypadku.

Bezwyłącznikowa 
technologia
Wszystkie modele uczą się 

samodzielnie pozycji 

krań cowych w czasie 

instalacji. Dodatkowo 

pozycje te można dokładnie 

doregulować i dopasować 

do indywidualnych 

wymogów. Wszystkie 

uciążliwości z wyłącznikami 

krańcowymi przechodzą do 

historii.

Bezpośrednie 
wejście dla 4 listew 
przeciwzgniecenio-
wych 8,2kΩ
Sterowane są niezależnie od 
sie bie. W ten sposób odpada 
uciążliwe okablowanie z listwami 
przelotowymi.  Przy usterce jed- 
nego z elementów bezpie czeń-
stwa napęd daje się sterować w 
trybie Totmann.

TPS 20

14m/min

2.000kg

S3 80% ED

55Nm / 65Nm

30m

230V±10%

2,6A / 4A

ostatnie 800 cykli

dodatkowy moduł

dodatkowa centralka

Oznaczenie

prędkość

max.ciężar bramy

intensywność pracy

moment obrotowy

max.szerokość bramy

zasilanie

pobór prądu

pamięć zdarzeń

sygnalizacja stanu bramy

rozpoznawanie kierunku ruchu
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OLEJ

Przekładnia 
z hartowanej stali
...oraz kąpiel olejowa. 

Stosujemy wyłącznie 

markowy olej wysokiej 

jakości, aby również przy 

niskich temperaturach 

zapewnić optymalne sma-

rowanie. Rezultat: jeszcze 

wyższa niezawodność i 

długowieczność.  


