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Netspanning / Spanning motor
230 Vac / 24 Vdc
Elektronische besturing

in afzonderlijke kast
Radio ontvanger

ingebouwd in besturingskast
Noodbatterijen
standaard

Elektronische eindelopen
via magnetische encoder

AUTO-PROGRAMEERBARE AUTOMATISATIE 
MET KNIKARMEN VOOR DRAAIHEKKENS 
MET 24 Vdc MOTOREN

slagvaste kap auto-programmatie aluminium knikarmen bevestigingsvoet hekken manuele ontgrendeling
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T O E PA S S I N G

BL1924 - AUTOMATISATIE MET ELEKTROMECHANISCHE KNIKARMMOTOREN
De automatisatie is samengesteld uit een besturingskast, voor het beheer van de installatie en twee zelfblokkerende knikarmmotoren voorzien 
van een speciale verbindingskabel. De compacte en robuuste motor heeft een elegant design en is uitermate geschikt voor het automatiseren 
van hekkens met grote pilasters. De hoge afwerkingsgraad en de gebruikte materialen garanderen een feilloze werking onder alle weersomstan-
digheden en maken van deze motor een product van hoog niveau. De stevige gepoederlakte overbrengingsarmen zijn een elegante en discrete 
overbrenging om het hekken te bedienen. Zijn stille en continue werking wordt gecontroleerd door een encoder (geïntegreerd in de motor) en 
de bijhorende besturingskast.

TOEPASSINGSGEBIED
Eenvoudig en snel te monteren op eender welke nieuwe of bestaande structuur. Uitermate geschikt voor hekkens waar de afstand tussen de 
scharnieren en de montageplaats van de motor tussen 0 - 400 mm bedraagt is het met deze motor eveneens mogelijk hekkens te bedienen 
die zich naar buiten toe openen. De motor is eenvoudig te monteren op draaihekkens met één of twee vleugels en een speciale 6 aderige kabel 
maakt het mogelijk verbonden te worden met de elektronische besturingskast die alle functies van het hekken beheert. de positiecontrole van 
het hekken gebeurt dankzij een encodersysteem met een "automatische aanleer" functie. Hierdoor wordt de programmatie en optimalisatietijd 
van het systeem tot een minimum herleid. De automatische herpositionering treed in werking indien de normale werkingskoers van de motoren 
door bepaalde installatievreemde evenementen wordt verstoord. De controle door de besturingskast wordt afgerond door de "anti-klem" bevei-
liging en door de functies "soft start" en "soft stop". De besturingskast is standaard voorzien van een batterijlader en noodbatterijen, waardoor 
het gebruik in noodgevallen verzekerd wordt, een ontvangstmodule en een zes cijferig display waarop alle geaktiveerde functies en het aantal 
uitgevoerde bewegingen weergegeven wordt. 
De configuratie van de werkingsparameters gebeurt doormiddel van een dip-switch instelling in de besturingskast. Het ontgrendelsysteem, om 
het systeem in nood manueel te bedienen is, toegankelijk met behulp van een gepersonaliseerde sleutel en is uitermate eenvoudig te bedie-
nen.
Het geheel, welke het resultaat is van een zorgvuldige materiaalkeuze voor de mechanische delen en perfekt afgemeten structuur, biedt uit-
muntende prestaties onder alle klimatologische omstandigheden. De BL1924SSW is geschikt voor het automatiseren van draaihekkens met 
maximale lengte van 2 m per vleugel en een gewicht tot 150 kg.
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CARDIN ELETTRONICA spa
Via Raffaello, 36 - 31020 San Vendemiano (TV) Italy
Tel:  (+39) 0438 404011
Fax:  (+39) 0438 401831
e-mail (Italy): sales.office.it@cardin.it
e-mail (Europe): sales.office@cardin.it
http: www.cardin.it i n s i d e

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TECHNISCHE BESCHRIJVING
• Monoblok motorreductor. 
- Reductor met stalen overbrenging in onder druk gespoten 2 delig aluminium carter.
- Permanente smering dankzij vloeibaar vet.
- Slagvaste plastiek afdekkap.
- Met sleutel afgesloten noodontgrendelingssysteem.
- Motorsteun in gegalvaniseerd staal.
- Onder druk gespoten en geschilderde aluminium knikarmen.
- Eenvoudig te bedienen noodontgrendeling.
• Elektronische besturing in afzonderlijke kast.
• Aansluitkabel type CABPC10.

TOEBEHOREN
980/XLSE11C - Elektrisch slot 12 Vac
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Motorspecificaties
Voedingsspanning Vdc 28 
Stroomopname A 2
Opgenomen vermogen W  60
Gebruiksfrequentie % 70
Reductor snelheid r.p.m 1,7
Max. koppel Nm  170
Openingstijd (90°) s  25
Beschermingsgraad IP 44
Max. afmetingen vleugel m 2,2
Max. gewicht per vleugel kg 200

Karakteristieken van de besturing
Voedingspanning  Vac 230 
Frequentie  Hz 50-60
Nominale stroom  A 1,2 
Max. opgenomen vermogen W 250
Uitgangsvermogen voor 1 of 2 motoren: W  60 + 60

Ingebouwde ontvanger
Ontvangstfrequentie S449 MHz 433.92
Aantal kanalen N° 4
Aantal mogelijke functies N° 2
Aantal opslagbare zendercodes N° 300

sa AUTOMATIC INTERNATIONAL SECURITY nv 
Rue pont à Migneloux, 41 - 6041 Charleroi
Tel: 071/85.13.13 - Fax: 071/85.31.52
Acaciastraat, 18 B 2440-Geel
Tel: 014/368.368 - Fax: 014/368.370
info@ais-security.be - www.ais-security.be

I N S TA L L AT I E
INSTALLATIE VOORBEELD

Legende
1 Motorreductor
2 Fotocel binnenzijde 
3 Fotocel buitenzijde
4 Waarschuwingslamp
5 Elektronische besturingskast
6 Sleutelschakelaar
7 Elektrisch slot
8 Externe antenne
9 Zekering, hoofdschakelaar
10 Aansluitkabel hoofdvoeding 230 Vac
11 Invoer voor de speciale kabel Cardin CABPC10
12 Invoer voor de aansluiting laagspanning
13 Elektronische kast

Opgepast:Het ter info weergegeven schema is bestemd om U verder te helpen bij de keuze van de te gebruiken Cardin onderdelen.
Bijgevolg heeft hij enkel een informatieve waarde voor het realiseren van de installatie.


