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ZESTAW BFT DEIMOS AC 800 DO
BRAM PRZESUWNYCH DO 800
KG - 230V
CENA:

1 490,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 48 GODZIN
PRODUCENT: BFT

OPIS PRZEDMIOTU
Skład zestawu :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Siłownik DEIMOS AC 800 – 1 sztuka
Centrala sterująca SHYRA AC SL – 1 komplet
Wbudowany radioodbiornik 2-kanałowy na 63 piloty – 1 komplet
Mechaniczne wyłączniki krańcowe – 1 komplet
Fotokomórki DESME - 1 komplet
Pilot zmienno kodowy 2 kanałowy MITTO B2 – 2 sztuki
Gwarancja do 38 miesięcy
Akcesoria montażowe.

Podstawowe funkcje centrali sterującej SHYRA AC SL :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Automatyczne zamykanie,
Regulowany czas pracy
Wejście na listwę bezpieczeństwa,
Zamknij po foto – 3 sekundy
Jedna linia fotokomórek,,
Funkcja furtki,
Regulowana siła pracy siłownika,
Wyjścia – FLASH, 24V,
Wejścia – na urządzenia bezpieczeństwa, PP, OPEN
Wyjście przekaźnikowe AUX

Montujemy zakupione u nas zestawy za dodatkowa opłata ustalaną indywidualnie na terenie:
Zapewniamy dobór i montaż montaż i serwis gwarancyjny urządzeń oferowanych w zakładce OFERTA.
CENA MONTAŻU OBEJMUJE:
dojazd do klienta na terenie naszego działania - w promieniu 60 km od miejscowości BRZEG
montaż wsporników do siłowników, centrali sterującej, napędu
zamocowanie i wyregulowanie
montaż listwy zębatej na wkrętach szybkiego montażu - brama przesuwna

zamontowanie i podłączenie akcesoriów z zestawu typu linii fotokomórek, lampa, antena itp.
zaprogramowanie zestawu
zaprogramowanie pilotów z zestawu
przeszkolenie użytkownika
CENA MONTAŻU NIE OBEJMUJE:
wykonania instalacji zasilającej (230V) oraz okablowania fotokomórek itp.
wykonania podstaw pod napęd lub stojaka pod centralę sterującą
dodatkowych przewodów, peszli, wykonania przyłączy
regulacji i naprawy bramy
wszelkie dodatkowe prace kalkulowane są przez ekipę montażową na miejscu montażu
wgrywania dużej ilości pilotów (systemy wielopilotowe, obsługa wspólnot, deweloperów itp.)
Teren działania to następujące miejscowości i powiaty:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Opole - miasto
Wrocław - miasto
powiat opolski
powiat wrocławski
Brzeg i powiat
Oława i powiat
Oleśnica i powiat
Namysłów i powiat
Nysa i powiat
Strzelin i powiat
Kępno i powiat.

ZAPRASZAMY do KORZYSTANIA z NASZYCH USŁUG
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