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Pełny zestaw - CAME KRONO
LONG SPACE + LAMPA + ANTENA
(z krańcówkami)
Cena

2 449,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

CAME_KRONO_LONG_SPACE_FULL

Producent

CAME

Max głęb. osadz. zawiasu

do 12 cm

Max. długość 1 skrzydła

do 5 m

Intensywność pracy

Praca normalna - 30%

Zasilanie

230 V

Zasilanie silnika

230 V

Pozakupowa pomoc
techniczna

Tak

Bezpieczne zakupy

Opis produktu
CAME KRONO LONG z pilotem CAME SPACE jest kompletnym, gotowym do montażu zestawem przeznaczonym do bram
2-skrzydłowych o maksymalnej szerokości skrzydła 5 m. Maksymalna głębokość osadzenia zawiasu - do 12 cm.

Zestaw posiada wyłączniki krańcowe - brak potrzeby stosowania
odbojów w podłożu.
W skład zestawu wchodzą:

2 siłowniki CAME KRONO KR 510 z wyłącznikami krańcowymi 230V
odbiornik radiowy CAME SPACE
2 x pilot 2-kanałowy CAME SPACE SP2
lampa sygnalizacyjna z anteną (do wyboru)
centrala sterująca CAME ZF1N
komplet fotokomórek CAME DIR10
akcesoria montażowe
karta gwarancyjna
paragon lub faktura vat
CAME KRONO to samoblokujące siłowniki śrubowe do bram skrzydłowych o długości jednego skrzydła do 5m,
sprawność 30%.

Charakterystyka ogólna:
Elektromechaniczne siłowniki (stopień ochrony IP 54 / NEMA 3)
Korpus wykonany z aluminium odlewanego pod ciśnieniem
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Regulacja wsporników mocujących
System zwalniający bramę z kluczem CAME, wymienialny na cylinder z kluczem personalnym
Kąt otwarcia bramy do 120º (przy skrzydłach do 3m długości)

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Lampa 230V: OLIMP LED Z ANTENĄ , LAMPI LED Z ANTENĄ , LED P Z ANTENĄ , KIARO LED Z ANTENĄ (+ 50,00 zł )

O CAME

CAME ( wymawiane "KAME" ), założono w roku 1972 z pierwszą halą produkcyjną mieszczącą się w
"Dosson di Casier" niedaleko otoczonego starożytnymi murami miasta Treviso, 20 km od Wenecji. Jest jedną z najstarszych
firm w swojej branży.
Dziś CAME dysponuje centrum produkcyjno-operacyjnym o powierzchni 17,500 metrów kwadratowych oraz grupą
pomocniczych fabryk zajmujących się produkcją i kontrolą jakości. Podczas trzech dekad obecności zarówno we Włoszech jak i
na świecie, CAME zdobyło i ugruntowało swoją pozycję lidera w dziedzinie automatyki elektromechanicznej pod względem
wielkości sprzedaży, sieci dealerów i współpracowników, szerokości gamy produktów oraz pomocy technicznej dla klientów.
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