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Automatiz�ri por�i culisante

DEIMOS KIT 300 - pentru porți

culisante de maximum 300 kg 

Eleganţa şi siguranţa fiecărei zile
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DEIMOS KIT 500- pentru porți

culisante de maximum 500 kg



Beneficii 

AUTOMATIZĂRI PORȚI CULISANTE

BENEFICII
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· Automatizările porților culisante sunt concepute pentru a funcționa eficient în caz de 

intemperii sau temperaturi variate;

· Sunt rezistente și practice, pot fi acționate de la distanță și eficientizează timpul de 

acces;

· Se acționează şi se întreţin foarte uşor; 

· Gama de automatizări pentru porțile culisante este concepută pentru a corespunde 

diverselor criterii funcționale ale porților și cuprinde: DEIMOS 300 și DEIMOS 500;

· Automatizările porților culisante pot acționa porți de mari dimensiuni, într-un timp 

scurt, de 13 m/sec;

· Automatizările conțin un kit complet, foarte avantajos: sistem de prindere pe porți, 2 

telecomenzi cu 2 canale, unitate de comandă și receptor cuplare;

· Motorul cu voltaj mic le conferă o siguranță foarte mare în utilizare și o mare putere de 

adaptare;

· Sunt echipate cu un sistem electronic care inversează direcția în cazul detectării 

oricărui obstacol.



Detalii tehnice
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AUTOMATIZARE DEIMOS KIT 300
PREZENTARE
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Greutate maximă - 300 kg

 Automatizarea DEIMOS 300 este un 

sistem de acționare de la distanță a porților 

culisante, putând fi utilizată cu maxim de eficiență 

în orice condiții atmosferice și termice. Se 

utilizează cu maximum de eficiență pentru 

acționarea electrică a porților culisante care 

au până în 300 de kg.

 Kit-ul automatizării conține unitate de 

comandă și receptor cuplare, 2 telecomenzi cu 2 

canale fiecare, set senzori de fotocelule sincronizate 

și lampă de semnalizare intermitentă. Este disponibil 

și în varianta economică, care nu include lampa și 

fotocelulele.

M Al

T S

FtCf

M - operator DEIMOS BT 24Vdc cu panou de control încorporat și receptor

T - transmițător două canale Mitto 2 12V

Ft - pereche de fotocelule, Cellula 130

Cf - pereche de senzori, Cc130

Al - lampa 24V cu antenă

S - selector cu cheie

C - raft în fier galvanizat, CFZ

CS – margine de siguranță

CsC

Unitate de comandă

Voltajul sursei

Puterea sursei

Numărul de module al 
pinionului

Încetinire

Reacție la impact

Blocare

Eliberare

Frecvența utilizării

HQSC 300

24 V

50 W

4

disponibilă

sistem D-Track

mecanică 

mâner cu cheie triunghiulară

intensivă

Condiții meteorologice

Greutatea actuatorului

între -15ᵒC și +60ᵒC

5,6 kg



List� de accesorii

Kit-ul complet conține: a) unitate de comandă și receptor cuplare

                                             b) 2 telecomenzi cu 2 canale

                                             c) set senzori de fotocelule sincronizate

                                             d) lampă de semnalizare intermitentă
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Automatizare electromecanică pentru porți culisante care cântăresc maximum 300 Kg.

a. b. c. d.

1. Telecomandă cu 2 butoane - MITTO 2

2. Telecomandă cu 4 butoane - MITTO 4

3. Selector cu cod wireless P121019

4. Lampă pentru 24V

5. Fotocelule 130

6. Cremalieră plastic cu inserție metalică CP

Accesorii compatibile: 1. 2. 3.

4. 5.

6.

DEIMOS 300 KIT ECONOMIC cuprinde unitate de

comandă și receptor cuplare, 2 telecomenzi cu

2 canale (fără lampă de semnalizare și set senzori

fotocelule). 



Detalii tehnice
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AUTOMATIZARE DEIMOS KIT 500
PREZENTARE
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Greutate maximă - 500 kg

Automatizarea DEIMOS 500 este un sistem de 

acționare a porților culisante, care restricționează 

accesul pe proprietățile private, pe proprietățile 

publice sau pe cele ale companiilor private. 

Aceasta este ideală pentru porți cu greutatea 

maximă de 500 kg. 

 Kit-ul automatizării conține unitate de 

comandă și receptor cuplare, 2 telecomenzi cu 2 

canale fiecare, set senzori de fotocelule 

sincronizate, lampa de semnalizare intermitentă 

și 4 m cremalieră. Este disponibil și în varianta 

economică, care nu include lampa și fotocelulele.

M - operator DEIMOS BT 24Vdc cu panou de control încorporat și receptor

T - transmițător două canale Mitto 2 12V

Ft - pereche de fotocelule, Cellula 130

Cf - pereche de senzori, Cc130

Al - lampa 24V cu antenă

S - selector cu cheie

C - raft în fier galvanizat, CFZ

CS – margine de siguranță

M Al

T S

FtCf

CsC

Unitate de comandă

Voltajul sursei

Puterea sursei

Numărul de module al 
pinionului

Încetinire

Reacție la impact

Blocare

Eliberare

Frecvența utilizării

HQSC 300

24 V

70 W

4

disponibilă

sistem D-Track

mecanică 

mâner cu cheie triunghiulară

intensivă

Condiții meteorologice

Greutatea actuatorului

între -15ᵒC și +60ᵒC

7 kg



List� de accesorii

Kit-ul complet conține: a) unitate de comandă și receptor cuplare

                                             b) 2 telecomenzi cu 2 canale

                                             c) set senzori de fotocelule sincronizate

                                             d) lampă de semnalizare intermitentă

                                             e) cremalieră plastic cu inserție metalică CP - 4m
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Automatizare electromecanică pentru porți culisante care cântăresc maximum 500 Kg. 

Kit-ul conține și 4m cremalieră.

a. b. c. d.

1. Telecomandă cu 2 butoane - MITTO 2

2. Telecomandă cu 4 butoane - MITTO 4

3. Selector cu cod wireless P121019

4. Lampă pentru 24V

5. Fotocelule 130

6. Cremalieră plastic cu inserție metalică CP

Accesorii compatibile: 1. 2. 3.

4. 5.

6.

DEIMOS 500 KIT ECONOMIC cuprinde unitate de

comandă și receptor cuplare, 2 telecomenzi cu

2 canale și 4 m cremalieră. (fără lampă de 

semnalizare și set senzori fotocelule). 
e.
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