
Stuurcentrales

City
Het gamma City bestaat uit stuurcentrales met analoge instellingen en meer gesofisticeerde modellen met digitale programmering.
Met eerstgenoemde stuurcentrales is het mogelijk om de gewenste functies en werktijden in te stellen met behulp van potentiometers en  
dip-switches, terwijl het met de digitale modellen mogelijk is de vereiste functies in te stellen via een display van vloeibaar kristal waarop 
alle configuratiemenu’s weergegeven worden.
Wat de vereisten, de toepassing of de te besturen motor ook is, het gamma City biedt optimale oplossingen.

City1
Digitale stuurcentrale voor scharnierhekken 
(enkele en dubbele hekvleugel) en schuifhekken
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• Programmering via 3 knoppen en display
• Voeding voor 2 eenfase motoren 120V of 230V
• Beschikbaar vermogen voor 2 motoren max.
 1000W (120V) en 1400W (230V)
• Inplugbare connector voor modulaire radio-ontvanger
• Ingangen voor  Start, Voetgangersstart en Stop
• Beheer van Start, Voetgangersstart en Stop door zender
• Beheer hulpkanaal met optionele module 
 serviceverlichting door zender 
• 2 ingangen voor fotocellen met functie van auto test
• 2 ingangen voor veiligheidsribbels 
 met functie van auto test
• 2 ingangen voor eindschakelaar in opening en sluiting
• Uitgang voor elektrisch slot 12V
• Uitgang knipperlicht 120V of 230V 
 (gebruik knipperlichten met intermitterende werking)
• Uitgang serviceverlichting met optionele module
• Functie van automatisch aanleren werktijden
• Functie van detectie obstakels 
 met 10 gevoeligheidsniveaus
• Teller van werkcycli met instelling 
 van onderhoudssignalering
• Snelheidsafname hekvleugels in zone van eindschakelaar 
 voor belemmering lawaaiige sluiting en klapperen
• Snelheidsafname van hekvleugels in fase van opening 
 (programmeerbare tijd)
• Bewaking van de status van de ingangen met 
 weergave op display
• ADI-connector voor aansluiting optionele modules
• Beschermklasse houder IP55
• Afmetingen houder 295x230x100 mm

City1 (Cod. art. 12G010)
Ook beschikbaar in de versie 120V (Cod. art. 12G011)
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Lux 1 - Kaart met 1 uitgang 
impulsrelais voor de activering 
van een timer (serviceverlichting)

161206

Lux 2 - Kaart met 2 onafhankelijk relaisuitgangen, 
programmeerbaar met 8 verschillende functies: 
hulphek monostabiel, bistabiel of timer; warning 
light; intermitterende werking knipperlicht; 
stoplicht geopend hek; serviceverlichting, impuls 
voor activering externe timer
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CL1 - Optionele kaart waarmee het mogelijk is de programmering van de digitale centrales CITY 1 en CITY 
4 te blokkeren (om manipuleren door onbevoegden te voorkomen) en om de inhoud van het geheugen te 
kopiëren om het naar andere centrales van hetzelfde model over te brengen

Optionele modules met ADI-aansluiting

Superheterodyne 
ontvangermodules 

met één frequentie 
met ingebouwd 
codegeheugen

• Rolling Code-functie (uitsluitbaar)
• Automatische aanlering van zenders via radio 
• Werklogica van de monostabiele, bistabiele kanaalen, 
 timer (programmeerbaar met  PROG2 of WINPPCL) 

Modulaire ontvangers 


