Sistemes de gestió de l’entrada d’aire

COPILOT MOTOREDUCTOR
Motoreductor trifàsic amb potenciòmetre
Els motoreductors COPILOT AIR es caracteritzen per la seva simplicitat de funcionament i per la precisió amb que
executen les ordres del regulador.
Aquesta característica es manté inalterable amb el pas del temps i ofereix la precisió necessària para aquesta feina
tan particular.
CARACTERÍSTIQUES




Precís: El potenciòmetre que incorpora el motoreductor
permet una regulació exacta que no s’altera amb el
continu moviment de la finestra.
Còmode: El sistema de desembragatge és senzill i fiable,
de manera que es pot fer sense desmuntar cap peça.



Segur: La caixa de connexió és estanca i els finals de
carrera són mecànics (no electrònics) la qual cosa
disminueix el risc d’avaria.



Fiable: Garantit per un dels constructors de
motoreductors més importants del món.



Facilitat de muntatge: La caixa de connexió i control es
pot desmuntar, la qual cosa facilita la col·locació o el
canvi d’ubicació del motoreductor. També permet
treballar sobre la mateixa sense necessitat de tenir-la
col·locada en el lloc habitual, millorant-ne així
l’accesibilitat. Els finals de carrera es poden modificar
fàcilment, desplaçant-ne el límit subjectat per dos
cargols molt accessibles.



Polivalent i compatible: Un mateix motoreductor pot
adaptar-se a diferents recorreguts de finestra i models
d’obertura (politja, tub o cremallera) amb la màxima
eficàcia.
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Sistemes de gestió de l’entrada d’aire
GAMMA I ACCESSORIS

Els motoreductors COPILOT AIR s’ofereixen amb diferents potències segons les necessitats:





Model monofàsic fins a 40Kg. (per a cable)
Trifàsic fins a 60mN. (per a tub 1/2")
Trifàsic fins a 120mN.
Trifàsic fins a 240mN.

Un enginyós sistema de pinyons permet adaptar el recorregut del motor als diferents tipus de finestra.





2,5 voltes màxim.  Fins a 300 mm.
5 voltes màxim  Fins a 550 mm.
11 voltes màxim.  Fins a 1200 mm.
16 voltes màxim.  Fins a 1800 mm.

2,5 voltes

5 voltes

11 voltes

16 voltes

Accessoris:






Angles de suport per a fixació a paret
Maniguets per acoplar a tub de diàmetre 26-34mm.
Politja d’alumini de diàmetre 40mm. per enrotllar cordes
Kit cadena
Maneta per funcionament manual del motor

Coixinet per tub

Maniguet per tub

Politja

Kit cadena
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