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silniki rurowe

Napędy elektromechaniczne
Napędy rurowe serii -ML wyposażone są w wysokiej jakości mechaniczne wyłączniki krańcowe (wrzeciona mosiężne), które gwarantują prostą i dokładną regulację za
pomocą śrub nastawczych umiejscowionych na główce
silnika. Ekstremalnie cichą pracą, jak również wydajnością mocy, silniki te odpowiadają za niezawodność i jakość,
która Państwa przekona. W naszej ofercie znajdą Państwo
dla tej gamy produktów, także silniki rurowe z manualną
obsługą awaryjną (z serii ML-NHK i MLL-NHK). Tymi
napędami w przypadku braku prądu można w każdej chwili sterować poprzez awaryjną korbę. W ten sposób roletę
lub markizę w przypadku braku prądu można otworzyć lub
zamknąć.

Napędy elektromechaniczne radiowe
Nasze napędy seri ML-F wyposażone są również w mechaniczne wyłączniki krańcowe, które zapewniają łatwość regulacji za pomocą śrub nastawczych umiejscowionych na główce silnika. Ponadto napędy te oferują
zintegrowany odbiornik radiowy, który poprzez łatwe
zaprogramowanie nadajnika umożliwia sterowanie napędem. Wysokiej jakości przekładnia planetarna zapewnia
cichą pracę napędu i nawet po wielu latach zapewnia
także tę samą jakość.
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Akcesoria dla sterowań radiowych
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Łożyska napędów
„Dla każdego zastosowania odpowiedni uchwyt“. Obszerna
„Dla każdego zastosowania odpowiedni uchwyt“. Obpaleta produktów Rojaﬂex w zakresie uchwytów napędów
szerna paleta produktów Rojaflex w zakresie uchwytów
umożliwia Państwu każdorazowo prosty i szybki montaż
napędów umożliwia Państwu każdorazowo prosty i szybnapędu. Czy to uchwyty zatrzaskowe, dla gotowych skrzyń
ki montaż napędu. Czy to uchwyty zatrzaskowe, dla goroletowych, uchwyty przesuwne, uchwyty dla skrzynek
towych skrzyń roletowych, uchwyty przesuwne, uchwyty
naokiennych, uchwyty specjalne - posiadamy dla Państwa
dla skrzynek naokiennych, uchwyty specjalne - posiadapotrzeb pasujące łożyskowanie napędu. W przygotowanym
my dla Państwa potrzeb pasujące łożyskowanie napędu.
standardowym pakiecie otrzymują Państwo dwa rodzaje
W przygotowanym standardowym pakiecie otrzymują
mocowań (gwiazdkowe, zatrzaskowe dla napędów 35mm
Państwo dwa rodzaje mocowań (gwiazdkowe, zatrza- względnie mocowanie dla gotowych skrzyń roletowych
skowe dla napędów 35mm - względnie mocowanie dla
dla napędów 45mm) tu już mają Państwo odpowiednie dla
gotowych skrzyń roletowych dla napędów 45mm) odpowielu zastosowań:, standardowe pasujące uchwyty napęwiednich dla wielu zastosowań.
du.
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