
ARMOR

Funkcionalitāte un prestižs!

Armor ir veramo vārtu motors, kas 
paredzēts uzstādīšanai uz betona 
stabiem. Šī iespēja padara to diezgan 
īpašu, bet tā nav vienīgā atšķirīgā 
iezīme. Armor ir ievērojams ar savu 
mazo izmēru, kas padara to par ideālu 
motoru villām, lauku mājam un 
ekskluzīvām rezidencēm. Izvēlieties 
Armor, ja jūs meklējat maksimālu 
funkcionalitāti Jūsu vārtiem.

• Pieejams divās 24V versijās.
• Alumīnija konstrukcija, kas veido 

vieglumu un izturību.
• Izturīgs ārējais apvalks, kas 

nodrošina lielāku aizsardzību.
• Papildu izturība, pateicoties 

motora vārpstam un lielāka 
izmēra zobrata riteņiem.

• Motora korpuss pārklāts ar poliestera     
krāsām, kas speciāli izgatavotas 
izmantošanai ārpus telpām.



Life Home Integration: 
tehnoloģija un komforts Jūsu 
mājā.



ARMOR

IZMĒRS

Kods Vērtne Motors Apraksts

ARO 24 UNI 2.50 m 24V DC Nereversīvais motors. Modelis aprīkots ar mehāniskām atdurēm atvēršanai un 
aizvēršanai. Bez vadības bloka.

AR2 24P UNI DL 2.50 m 24V DC Nereversīvais motors. Modelis aprīkots ar mehāniskām atdurēm atvēršanai un 
aizvēršanai. Bez vadības bloka. Vadības bloks (RG UNI 24R DL AR) vienam vai 
diviem motoriem ar iebūvētu 433,92 MHz LIFE radiouztvērēju.

Nereversīvais elektromehāniskais elkoņ-tipa motors veramiem vārtiem

Piezīme: leņķim ß jābūt no 30° līdz 120°, lai sasniegtu optimālu 
atvēršanas leņķi; citādi, jāizmanto ARMAX elkoņus.

Piezīme: mēs iesakām izmantot ARMAX elkoņus smagām vērtnēm vai maksimāla garumā vērtnēm.



ARO 24 UNI AR2 24P UNI DL

ARMAX ASECAR DOS AELVE

AELOR AGECH AGE 12

TEHNISKA SPECIFIKĀCIJA

Maksimālais vērtnes svārs (Kg) 250 250

Maksimālais vērtnes platums (Kg) 2.50 2.50

Barošana (V) 230V 50 Hz 230V 50 Hz 

Motora barošana (V) 24V DC 24V DC

Jauda (W) 40 40

Spēks (Nm) 170 170

Temperaturas režims
(°C Min/Maks)

-20 +70 -20 +70

Aizsardzības klase (IP) 44 44

Intensitāte (%) 80 80

Ātrums līdz 90° (s) 14 14

Vietās, kur ir iespējams stiprs vējš, vai arī vārtiem ar īpašu formu, mēs iesākam samazināt lietošanas ierobežojumus.
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Maks, vērtnes platums (m)

Izmantošanas ierobežojumi ARMOR


