
Napędy do bram 
przesuwnych 

Maks. ciężar skrzydła bramy

1800 kg

Prędkość przesuwu skrzydła 
bramy

40 m/min

Częstotliwość użytkowania

100%

C851

WYMIARY URZĄDZENIA I SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model C851

Napięcie zasilania 220-240 V AC 50/60 Hz
Rodzaj silnika 1,1 kW trójfazowy, czterobiegunowy
Motoreduktor Z przekładnią w kąpieli olejowej
Maks. pobór mocy 1800 W
Maks. moment obrotowy 168 Nm (*)
Maks. siła ciągu 3000 N (*)
Maks. szerokość skrzydła bramy 20 m
Prędkość przesuwu skrzydła bramy 20 ÷ 40 m/min (regulowana)
Regulacja prędkości przesuwu Poprzez centralę sterującą
Wyłącznik krańcowy Mechaniczny + magnetyczny
Koło zębate Z28 moduł 4
Temperatura otoczenia podczas pracy -20°C ÷ +55°C
Zabezpiczenie termiczne 75°C
Stopień ochrony IP54
Ciężar urządzenia 40 kg
Wymiary urządzenia (DxGxW) 510x295x467 mm
Maks. ciężar skrzydła bramy 1800 kg
Częstotliwość użytkowania 100% (przy T=25 °C)
Centrala sterująca E850S (wbudowana)

(*) dane odnoszą się do zasilania napięciem 230 V AC 50 Hz

Napęd elektromechaniczny z silnikiem 
trójfazowym o dużej mocy oraz przekładnią 
zanurzoną w kąpieli olejowej

• Idealny do specjalnych zastosowań, w których wymagana jest duża prędkość przesuwu skrzydła 
bramy i wysoka częstotliwość użytkowania (100%)

• Samohamowność napędu gwarantowana jest przez zintegrowany hamulec elektryczny, 
zainstalowany na potężnym motoreduktorze o mocy 1,1 kW

• Programowanie i regulowanie prędkości przesuwu odbywa się przy pomocą inwertera 
zintegrowanego z centralą sterującą E850S



DOSTĘPNE MODELE

Model Kod Cena netto

C851 109903 10 670 zł

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
Opakowanie zawiera: napęd elektromechaniczny C851 z kołem zębatym 
Z28 M4 oraz wbudowaną centralą sterującą E850S wyposażoną w 
inwerter, magnetyczny wyłącznik krańcowy oraz elektromechaniczne 
mikroprzełączniki do regulacji spowolnień.

CENTRALA STERUJĄCA

Centrala sterująca 
E850S

63003207 2 220 zł

AKCESORIA

Opcjonalna podstawa 
montażowa

737850 405 zł

LISTWY ZĘBATE

Listwa metalowa, 
galwanizowana 
(8x30x1000 mm) z elem. 
mocującymi, moduł 4

LZ 08

WYMIARY URZĄDZENIA (MM)

W przypadku innych konfiguracji zapoznaj się z instrukcją dostarczoną wraz  
z urządzeniem. 
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