Mindy A
Lijn besturingseenheden
Nice, veel modellen voor
elke type automatisering,
van de eenvoudige A0 en A1,
die kwaliteit, gunstige prijsstelling,
betrouwbaarheid in zich verenigen,
tot de meest geraffineerde A824
en A924, die met magnetische
encoders geavanceerde
en exclusieve functies bieden.

Mindy A0:
• gemakkelijk op elke willekeurige plaats
te installeren dankzij de geringe afmetingen
• voor een motor, zonder automatische
sluiting, vaste klemmenborden.
Eenvoudig, compact en betrouwbaar,
ideaal voor het automatiseren van
kantelpoorten, kleine rolpoorten en rolluiken
• gereed voor elektronische afstelling
(model A0R)
• semi-automatische werking
• snel insteken van de radiokaart

Mindy A1:
• voor een motor, met automatische sluiting.
Compact en betrouwbaar, ideaal
voor schuif- of vleugelpoorten
• gereed voor elektronische afstelling
• werking in semiautomatische automatische modus
• snel insteken van de radiokaart
• uitneembare klemmenborden
Mindy A3:
• voor twee motoren
• met elektrische krachtregeling (model A3F)
• gereed voor de elektronische afstellingen
(model A3)
• uitneembare modulaire klemmenborden

Code

Beschrijving

A0

voor een 230Vac-motor, zonder automatische sluiting

1

€
83,00

A0R

voor een 230Vac-motor, zonder automatische sluiting,

1

90,00

Stuks/verpak

gereed voor elektronische krachtregeling AR
A1

voor een 230Vac-motor, met automatische sluiting, gereed voor elektronische

1

115,00

A1B

krachtregeling AR voor een 230Vac-motor, kastje IP55, met automatische sluiting,

1

122,00

1

15,00

Stuks/verpak
1

€
194,00

gereed voor elektronische krachtregeling AR
AR

kaart voor elektronische krachtregeling

Code

Beschrijving

A3

voor twee 230Vac-motoren, modulair, kastje IP55,
gereed voor de elektronische krachtregeling AR

184
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A3F

voor twee 230Vac-motoren, modulair, kastje IP55, met elektrische krachtregeling

1

208,00

AP

extra kaart voor functie gedeeltelijke opening

1

20,00

AR

kaart voor elektronische krachtregeling

1

15,00

Mindy A
Mindy A01:
besturingseenheid voor rolpoorten.
• geïntegreerde radiokaart
compatibel met systemen
Nice Flo, FloR en Smilo
• programmeerbare ingang
als Stap-voor-stap of Open
• ingang voor Sluit
• ingang voor aansluiting van een
contactlijst met weerstand 8K2
• semi-automatische werking

Mindy A100F:
• voor een of twee motoren
voor kantelpoorten
• snelheidsafname bij het openen en sluiten
• ingang voor aansluiting van een
contactlijst met weerstand 8K2
• met elektrische krachtregeling
• uitneembare klemmenborden

Mindy A500:
• voor een driefasenmotor 230V, 400V
of 230V-éénfasemotor, vermogen 1,5Kw
• automatische obstakeldetectie,
poortvergrendeling, rem
• uitneembare klemmenborden

Code

Beschrijving

A01

voor een 230Vac-motor voor rolpoorten, zonder automatische sluiting, met ingebouwde

€

Stuks/verpak
1

86,00

ontvanger compatibel met de zenders uit de serie Flo, FloR en Smilo.

Code

Beschrijving

A100F

voor twee 230Vac-motoren, uitneembare klemmenborden, met elektrische krachtregeling,

€

Stuks/verpak
1

156,00

* de prijs heeft betrekking op de verkoopverpakking.

insteekgleuf voor ontvangers met stekker SM

€

Code

Beschrijving

Stuks/verpak

A500

voor een 400Vac -driefasenmotor of 230Vac-eenfase- / driefasenmotor, vermogen 1,5Kw

1

308,00

PIU

uitbreidingskaart voor verdere functies

1

34,00
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185

Mindy A
Mindy A6:
• voor twee motoren; logica
met microprocessor uitneembare
klemmenborden (model A6F en A60)
en vaste klemmenborden (model A6)
• twee ingangen voor fotocellen
met aparte functies
• elektrische (model A6F) of elektronische
(modellen A6F en A60) afstelling
• geleidelijke start en snelheidsafname (A60)
• aparte afstelling van werkingsduur (A60)
Mindy A700F:
• voor twee motoren; logica
met microprocessor
• uitneembare klemmenborden;
twee ingangen fotocellen,
vier ingangen eindschakelaars;
gedeeltelijke opening standaard
• unieke prestaties dankzij de vele
programmeerbare functies
• plug-in mogelijkheid voor de
uitbreidingskaart PIU met verdere functies

Mindy A824:
• uitvoering 24V met encoder, logica
met microprocessor, voor één of twee
gelijkstroommotoren. Ideaal voor Moby
24Vdc, en Metro 24Vdc en Hyppo 24Vdc
• intelligente krachtregeling
met antibeknellingsbescherming
• geheugenopslag van de standen van
de eindschakelaars in open en gesloten
stand; geleidelijke start en snelheidsafname
• functie voetgangersopening “service”
onderhoudswaarschuwing
(programmeerbaar)
• plug-in mogelijkheid voor de uitbreidingskaart
PER met verdere functies
• uitneembare klemmenborden

(geschikt voor Sumo):
• uitvoering 24V voor een
gelijkstroommotor, met encoder
• intelligente krachtregeling
met antibeknellingsbescherming
• geheugenopslag van de standen van
de eindschakelaars in open en gesloten
stand; geleidelijke start en snelheidsafname
• functie voetgangerspassage
• “service” onderhoudswaarschuwing,
programmeerbaar
• ingebouwde batterij-oplader
• uitneembare klemmenborden

€

Code

Beschrijving

Stuks/verpak

A6

voor twee 230Vac-motoren, met elektronische krachtregeling, kastje IP55

1

163,00

A6F

voor twee 230Vac-motoren, met elektrische krachtregeling, kastje IP55

1

176,00

A60

voor twee 230Vac-motoren, met elektronische krachtregeling en snelheidsafname, kastje IP55

1

223,00

A700F

voor twee 230Vac-motoren, met elektrische krachtregeling.

1

213,00

1

34,00

plug-in mogelijkheid voor de kaart PIU, kastje IP55
PIU

uitbreidingskaart voor verdere functies

Code

Beschrijving

A824

voor twee 24Vdc-motoren met encoder, plug-in mogelijkheid voor de kaart PER,

€

Stuks/verpak
1

283,00

1

289,00

kastje IP55 (alleen voor Moby 4024 en 5024, Hyppo 7024 en 7124, Metro 3024)
A924

voor een 24Vdc-motor met encoder, (geschikt voor Sumo),
ingebouwde batterij-oplader, kastje IP55

B12-B

batterij 12V 6Ah

1

46,00

B12V-C

batterij 12V 2Ah

1

31,00

CARICA

insteekkaart voor het opladen van batterijen, alleen voor A824

1

34,00

BA3-A

Nice kastje voor batterijen voor A824 en A924

1

(pr. wisselst)

PER

uitbreidingskaart voor verdere functies, voor A824

1

34,00

Gemeenschappelijke accessoires voor de besturingseenheden A3/A3F/A500/A6/A6F/A60/A700F/A824/A924
Code

Beschrijving

PUL

dekplaat besturingseenheid met ingebouwde bedieningsknoppen,
compleet met aansluitingskabel en stekker voor A500 en A924

186
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Stuks/verpak
1

€
79,00

