
 

Σετ μηχανισμού για συρόμενη γκαραζόπορτα Pujol SC600 
 

Ο επώνυμος μηχανισμός με την προσιτή τιμή 
 

 

 
Αποκτήστε το πληρέστερο σετ αυτοματισμού 
για συρόμενες γκαραζόπορτες από τον 
μεγαλύτερο κατασκευαστή στον κόσμο τώρα 
μόνο με  316,11 €   (προ φπα: 257,00 €) 

 
       Το σετ αυτοματισμού περιλαμβάνει: 

 Μοτέρ γκαραζόπορτας PUJOL SC600 με ενσωματωμένο πινακοδέκτη 
 4 μέτρα μεταλλική γαλβανιζέ κρεμαγιέρα m4 με τα στηρίγματά της 
 2 τρικάναλα τηλεχειριστήρια PUJOL VARIO κυλιόμενου κωδικού 
 Λαμάκια με μαγνήτες ενεργοποίησης των τερματικών διακοπτών 
 2 κλειδιά αποσύμπλεξης για χειροκίνηση σε διακοπή ρεύματος 
 Βάση με βίδες στήριξης του μοτέρ και αγκύρια στερέωσης 
 1 σετ (πομπός & δέκτης) φωτοκυττάρων ασφαλείας 
 Αναλυτικές Ελληνικές οδηγίες εγκατάστασης 



 

 Τεχνικά χαρακτηριστικά του συρόμενου μηχανισμού PUJOL SC600 

Μέγιστο βάρος θυρόφυλλου 600 Κιλά 
Τύπος μηχανισμού Μη αντιστρέψιμος (κλειδώνει αυτόματα) 
Τύπος λίπανσης Μόνιμη λίπανση με γράσο 
Ανοιγοκλεισίματα ανά ώρα έως 8 στους 20°C για πόρτα μήκους 5m 
Ανοιγοκλεισίματα ανά ημέρα έως 45 για πόρτα μήκους 5m 
Ταχύτητα θυρόφυλλου 12 m/min 
Τάση / Ισχύς / Ροπή μοτέρ 230 VAC / 200 W / 14 Nm 
Τύπος γραναζιού 17 δόντια / module 4 
Τύπος τερματικών διακοπτών Μαγνητικοί 
Τρόπος αποσύμπλεξης Πορτάκι που ξεκλειδώνει με κλειδί 
Θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας -20°C έως +50°C 
Βαθμός προστασίας σε σκόνη και υγρασία IP44 
Κατασκευαστής Automatismos Pujol (Somfy Group) 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά του πίνακα του συρόμενου μηχανισμού SC600 

Ενσωματωμένος δέκτης κυλιόμενου κωδικού στα 433.92 Mhz με εμβέλεια 30 μέτρων 
Δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικού δέκτη και μπουτονιέρας με 1 ή 3 μπουτόν 
Δυνατότητα ολικού ανοίγματος για αυτοκίνητα ή μερικού ανοίγματος για πεζούς 
Δυνατότητα σύνδεσης φανού, κεραίας φωτοκυττάρων και μαγνητικού βρόγχου 
Προοδευτικό ξεκίνημα και σταμάτημα για περιορισμό των κρουστικών φορτίων 
Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη δύναμη ώθησης για ασφαλέστερη λειτουργία 
Ρυθμιζόμενος χρόνος αυτόματου κλεισίματος 
 

Πρόσθετα παρελκόμενα και αξεσουάρ του συρόμενου μηχανισμού SC600 

Τηλεχειριστήριο Pujol κυλιόμενου 
κωδικού με 3 πλήκτρα. 

Σετ πομπός και δέκτης 
φωτοκυττάρων ασφαλείας. 

 14,76 € Προ φπα: 12,00 €  22,14 € Προ φπα: 18,00 € 

Φανός ειδοποίησης λειτουργίας 
για αυτοματισμούς αυλοπορτών. 

Φωτοκύτταρα ασφαλείας RP25 με 
πομποδέκτη και ανακλαστήρα. 

 25,83 € Προ φπα: 21,00 € 54,12 € Προ φπα: 44,00 € 

Γαλβανιζέ κρεμαγιέρα σε τεμάχια 
του 1 μέτρου με 3 αποστάτες. 

Εξωτερική κεραία με καλώδιο για 
αύξηση της εμβέλειας. 

8,61 € Προ φπα: 7,00 €  17,22 € Προ φπα: 14,00 € 

 

 

 


