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3050 Πλήρης αυτοματισμός κινητήρων 24VDC

Multi-function control panel for 24VDC motors

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ | POWER SUPLLY

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ | MAX.POWER HANLDING

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ | RF FREQUENCY

ΜΕΓ.ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ | MAX.NUMBER OF TRANSMITTERS

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΠΟΥΤΟΝ | EXTERNAL BUTTON

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ | LIMIT SWITCHES

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ | ADJUSTABLE WORKING TIME

ΕΙΣΟΔΟΣ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ | PHOTOCELL INPUT

ΔΙΠΛΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ | DOUBLE ADJUSTABLE AUTO-CLOSE

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΖΟΥ | AUTOMATIC PEDESTRIAN CLOSING

ΑΡΓΗ ΚΙΝΗΣΗ | DECELERATION

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΑΜΠΕΡΟΣΤΟΠ | AMPEROMETRIC OBSTACLE DETECTION

ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΜΟΤΕΡ | ADJUSTABLE MOTOR TORQUE

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | DOUBLE MOTOR CONNECTION 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΥΟ ΜΟΤΕΡ (TX-RX) | SUPPORTED (TX-RX)

ΦΑΡΟΣ - ΦΩΣ | BLINKER LIGHT

ΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΑΣ ΜΟΤΕΡ | CHANGE MOTOR DIRECTION

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | TEMPERATURES

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΙΟΥ | BOX SIZE

24 VAC 

200 WATT

433.92 ΜΗz  / 868.3 ΜΗz

300
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-20oC + 60oC

135Χ100Χ44 mm

3050ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕCHNICAL SPECIFICATIONS

0 3050 είναι ο νέος πλήρης αυτοματισμός για μοτέρ τροφοδοσίας
24VDC έως 200 watt. Είναι κατάλληλος για συρόμενες και ανοιγό-
μενες πόρτες καθώς και για πόρτες οροφής και μπάρες. Εξελιγμένος
στην μελέτη και τις προδιαγραφές του, κατασκευάζεται με τα πλέον
σύγχρονα υλικά, τελευταίας γενιάς. Ενσωματώνει πολλές λειτουργίες
χρήσης προσφέροντας μια γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση. Τόσο η
κατασκευή όσο και ο προγραμματισμός  του εγγυώνται τη λειτουργία
του ακόμα και στις πιο απαιτητικές εγκαταστάσεις. 

3050 is the new multi-function control panel for 24VDC motors up
to 200 watt. Suitable for sliding & swing gates, overhead doors & 
barriers. Advanced in design and specifications, manufactured with
state-of the art raw materials. Embedded functions provide a quick &
easy installation. The high quality hardware & sophisticated software
guarantee a flawless operation under the most demanding projects.



Διαθέτει εξωτερικό μπουτόν, είσοδο για εντολή φωτοκύτταρου, διπλό
χρόνο αυτομάτου κλεισίματος, με δυνατότητα ρύθμισης του δεύτερου
χρόνου, τερματικούς διακόπτες, ενδεικτικά LED λειτουργίας για τα φω-
τοκύτταρα και τους τερματικούς διακόπτες. Επίσης, διαθέτει λειτουργία
αμπεροστόπ και ρύθμιση της ευαισθησίας του στα επιθυμητά επίπεδα
για κάθε εγκατάσταση. Η ρύθμιση της ευαισθησίας  αμπεροστόπ και
της δύναμης του μοτέρ πραγματοποιούνται από τα αντίστοιχα ποτεν-
σιόμετρα που βρίσκονται στον αυτοματισμό.  Δυνατότητα αργής κί-
νησης και αυτόματης αλλαγής πολικότητας του μοτέρ και των
τερματικών διακοπτών. Ικανός  να υποστηρίξει και την ταυτόχρονη
λειτουργία δύο μοτέρ, με την παράλληλη σύνδεση δύο αυτοματισμών
3050. Η μνήμη του αυτοματισμού δέχεται έως 300 τηλεχειριστήρια.
Διατίθεται σε κωδικοποίηση National, keeloq κυλιόμενη καθώς και
τη νέα PN κυλιόμενη κωδικοποίηση. Συχνότητα εκπομπής 433.92
MHz και 868.3MHz. Αξιόπιστος, δυνατός, ανθεκτικός. 

It provides external button, input for photocell, adjustable automatic
close function, input for terminal switches, LED indicator for the 
terminal switches’ and photocells ‘operation. Obstacle detection 
function with adjustable amperometric torque, deceleration function,
motor’s reversion and adjustable motor torque are embedded. 
Capable of supporting two motors simultaneously, with the parallel
connection of two 3050 automations. Available in standard, keeloq
rolling as well as new PN rolling codification. Up to 300 transmitters
can be stored. Available frequencies are 433.92 MHz or 868.3 MHz.
Reliable, strong, robust. 
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Προτεινόμενα Αξεσουάρ  |  Optional Accessories

Flashlamp

Εξωτερικός φάρος 
Blinker light 

BAT-01

Μπαταρία
Βattery

IR-51

Φωτοκύτταρο μπαταρίας 
Photocell with battery 

SP-01

Ηλιακός Συλλέκτης 
Solar Panel

NEW

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
CODING

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
FREQUENCY

ΣΥΜΒΑΤA ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤHΡΙA
COMPATIBLE  TRANSMITTERS

Σταθερή 
Standard 

433,92 MHz

PSD - 36T
PS - 46T

PS-3050ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ
AVAILABLE CODES PSR-3050

Κυλιόμενη 
Rolling

868,3 MHz

PTR -15T 

PTR-3050

Κυλιόμενη PN
PN Rolling

433,92 MHz

PN - 46T

PN-3050 

Κυλιόμενη 
Rolling

433,92 MHz

PSR - 15T
PSR - 38T
PSR - 25T

S - 18T
PSR - 46T

Σκανάρετε και δείτε 
το τεχνικό φυλλάδιο

Scan to view the technical leaflet 


