
AUTOMATICKÁ ZÁVORA

RBLO-X
Pro ramena do 4 m

Jednoduše 
ovladatelné manuální 
odblokování 
odblokovacím klíčem.

U všech ramen je možná 
instalace ochranné gumové lišty 
(800PG4-800PG8), LED světel 
(800LA4-800LA8),
sklopné podpěry ramene 
(800FPL) a spodní hliníkové 
zastěrky (800GA2).

Schéma zapojení

Poradce pro výběr 
a kombinace ramen 
a příslušenství

Technický popis RBLO-X / RBLO-IX

Napájení 230 Vac (50-60 Hz) 

Napájení motoru 18 Vdc

Absorbce 1 A

Výkon 250 W

Rychlost otvírání 90˚ 2,2 s

Zatížení 100 %

Kroutící moment 150 Nm

Operační teplota -20˚C ÷ +55˚C

Stupeň krytí IP 54

Max.délka křídla brány 4 m

 Typ řídící jednotky K206MA

 


800RBLO-X P/L

Stejnosměrná automatická závora, skříň z lakované 
oceli, pro eliptické rameno do 4m, elektronická řídící 
jednotka s přijímačem a nabíječem baterií součástí. 
Rameno a LED osvětlení ramene na objednání.

800RBLO-IX P/L

Stejnosměrná automatická závora, nerezová skříň
pro eliptické rameno do 4m, elektronická řídící jednotka 
s přijímačem a nabíječem baterií součástí. Rameno 
a LED osvětlení ramene na přiobjednání.

Funkce: 
• privátní i komerční použití
• pro ramena do 4 m
• optický enkodér

Výhody: 
• vhodné pro ntenzivní provoz
• rychlé otevření
• ideální pro rušné provozy a parkoviště
• fotobuňky i lampu je možné namontovat přímo na 
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made in Italy

Příslušenství
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RBLO-X

Pravá verze

Levá verze

M-06000B3000
Pružina – drát Ø 4,2 mm, zatí-
žení 50 kg (světle zelená)

M-0600000028
Pružina – drát Ø 5,2 mm, 
zatížení 90 kg (zelená)

M-060B3060FP
Pružina – drát Ø 6,2 mm, 
zatížení 135 kg (modrá)

M-060CITY0FP
Pružina – drát Ø 7 mm,
zatížení 155 kg (červená)

M-060LUXE000
Pružina – drát Ø 9 mm,
zatížení 335 kg (žlutá)

800AE4
Eliptické, bíle lakované 
rameno 4 m. LED osvětlení a 
gumová krycí lišta k objednání 
zvlášť

800LA4
LED osvětlení pro eliptická 
ramena

800PG8
4 m gumové krycí lišty pro 
eliptická ramenaramena

800AE3
Eliptické, bíle lakované 
rameno 3 m. LED osvětlení 
a gumová krycí lišta k objed-
nání zvlášť

800AE2
Eliptické, bíle lakované 
rameno 2 m. LED osvětlení 
a gumová krycí lišta k objed-
nání zvlášť

800CPRBL
Základová deska 
(RBLO/RBLO-X)

200BATT
Záložní baterie 12 V,
7,2 Ah s kabelem

900T-COMM
Rozhraní pro propojení dvou 
řídících jednotek pro provoz 
v reřimu Master/Slave. 
Aktivace programátorem 
TAUPROG, pouze pro RBLO

300SA1
Detektor indukčních smyček

800XSFA 
Vylamovací úchyt pro rameno

900LAMP4 
Lampa 12 V (RBLO)

800XABTSE
Kloub pro eliptická ramena

900TOWERF
Standardní montážní sloupek 
pro jednu fotobuňku, lakovaný 
hliník, 49 cm

* Závora RBLO-X je standardně dodávána s pružinou „D“ (M-060CITY0FP) pro ramena do 4 m. 
Pro jiné délky či montáže dalšího zařízení objednávejte pružiny dle tabulky výše. Mějte prosím na 
vědomí, že v porovnání s dělkou ramene je zahrazený průjezd o 260 mm kratší.

800AT
Podpěra ramene

900OPTIC
Pár fotobuněk

250SM126
Paměťová karta pro 126 
radiových kódů

250SM1022
Paměťová karta pro 1022 
radiových kódů

250SM254
Paměťová karta pro 254 
radiových kódů

PRUŽINY

A) M-06000B3000 (ø 4,2 mm)
Barva: světle zelená RAL 6019 D)* M-060CITY0FP (ø 7 mm)

Barva: červená RAL 3000

C) M-0600000028 (ø 5,2 mm)
Barva: zelená RAL 6002 E) M-060LUXE000 (ø 9 mm)

Barva: Žlutá RAL 1004

B) M-060B3060FP (ø 6,2 mm)
Barva: modrá RAL 5003
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