
sectionaalbuiten de gevel
draaiende kantelpoort

binnen de gevel
draaiende kantelpoort

hoogte breedte hoogte breedte hoogte breedte 

2,4m 3,5m2,8m 3,5m2,2m 3,5m

2,4m 5m2,8m 4,2m2,2m

SP6065

SP6100 4,2m

Beperkingen
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Technische gegevens

Voeding (Vac 50/60Hz)

Opname bij gebruik (A)

Vermogen (W)

Beschermingsgraad (IP)

Snelheid (m/s)

Maximale oppervlakte kantelpoort (m2)

Maximale oppervlakte sectionaalpoort (m2)

Traject (mm)

Maximale druk (N)

Maximale aandrijving (N)

Werkingstemperatuur (°C Min/Max)

Werkbereik (%)

Afmetingen (mm)

Gewicht (kg)

230

0,5 0,65 1,3 1,5

120 150 300 360

40

0,12 0,15 0,11 0,135

9,8 11,8

8,4 12

2500

650 1000

650 1000

-20 ÷ +50

50 30 20

222x400x120

13 14

SP6065 SP6100
traag snel traag snel

SP6065

SP6100

prijs op
aanvraag

prijs op
aanvraag

16

16

onomkeerbaar, 230Vac, 24Vdc-motor, ingebouwde besturingseenheid en ontvanger 433,92MHz, 650N,

2 snelheden, ontgrendeling met meegeleverde metalen kabel. Dikte geleidingsrail 35mm

onomkeerbaar, 230Vac, 24Vdc-motor, ingebouwde besturingseenheid en ontvanger 433,92MHz, 1000N,

2 snelheden, ontgrendeling met  meegeleverde metalen kabel. Dikte geleidingsrail 35mm

Code Beschrijving Stuks/pallet €

Spider
Voor sectionaalpoorten van
max. 12m2 en kantelpoorten 
van max. 11,8m2

Elektromechanische reductiemotor
met geleidingsrail uit aluminium 
in 3 delen, kettingaandrijving,
24Vdc-motor.

Twee uitvoeringen met een
maximumvermogen van 65kg (SP6065) 
en 100kg (SP6100) en geleidingsrail 
uit aluminium met een dikte van 35mm.
Maximum aan gemak:
ingebouwde ontvanger op 433,92MHz,
zelflerend: hierdoor kan de serie zenders 
Flo en VeryVE gebruikt worden zonder 
dat het nodig is een ontvanger te installeren;
gereed voor andere modellen plug-in
ontvangers van Nice en andere frequenties;

Ingebouwde besturingseenheid
met antibeknellingsinrichting in geopende 
en gesloten stand en snelheidsafname 
bij het sluiten;
geïntegreerde gebruikerslamp 
die gemakkelijk en veilig vervangen 
kan worden omdat alle elektrische 
of bewegende delen beschermd zijn; 
praktische ontgrendeling 
met de hand in geval van black out.

Beschermkap met
gebruikerslamp: zonder 
het carter te demonteren 
is het mogelijk aansluitingen 
te verrichten, de functies 
van de besturingseenheid 
te programmeren of te wijzigen 
en de lamp te verwisselen

Externe bedieningsknop:
hiermee kunt u de
reductiemotor bedienen
zonder de beschermkap 
te openen


