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E-MOTION egyszárnyú ajtóhoz:

 ECLISSE UNICO
 ECLISSE LUCE UNICO
 ECLISSE EWOLUTO®
 ECLISSE UNILATERALE
	Fény áteresztő méret L 700÷1300 x H 2600-ig
 80 kg a max. terhelhetősége
 (fa és üvegajtó panelhez).
 A befejezett falvastagság 100 mmtől

E-MOTION dupla szárnyú ajtóhoz:

 ECLISSE ESTENSIONE
 ECLISSE LUCE ESTENSIONE
 ECLISSE EWOLUTO® ESTENSIONE
	Fény áteresztő méret L 700+700÷1300+1300 x H 2600-ig
 80 kg a max. terhelhetősége
 (fa és üvegajtó panelhez).
 A befejezett falvastagság 100 mmtől

Egyéb opcionális kiegészítők:

 Távirányító
 Radar
 Elektromechanikus távirányító kulcs

Megjegyzés: amennyiben egy korábban beszerelt 
szerkezethez akarjuk felszerelni az átjárhatósági nyílás 
lecsökkenti a magasságot kb. 20 mm-rel.

E-MOTION az ECLISSE új lineáris motorja. A mágneses 
technológia abszolút csendessé teszi és könnyes 
beszerelhetővé. 
Az automata e-motion vezető már elektromos kábellel, 
kapcsolóval kerül szállításra beszerelésre készen. 
 
Plug&play
Elég a motort az elektromos hálózathoz csatlakoztatni (230V 
AC) 
és bekapcsolni.

Self setting
A kiegészítő elektronikus memóriával felszerelt ami azt 
jelenti, hogy az első alkalmazás után memorizálja a nyitás-
záródás paramétereit melyek késöbb automatikusan 
meghatározzák és irányítják a ciklust, távolság, sebesség és 
gyorsulás szempontjából.

Adjustable
Miután beállt az önszabályozás, lehet állítani a 
nyitásgyorsaságát 
és érzékenységét, az akadályok érzékelését és a nyitási időt. 

A sorozat az alábbi funkciókkal ellátott:

Push&Go: könnyed kézi impulzus által elindul a nyitás és 
automatikusan a nyitási-zárási ciklus. 

Automata: egy radar, távirányító vagy kapcsoló által leadott 
impulzus hozza működésbe a nyitást és zárást.
Az ajtó miután egyszer kinyílt automatikusan bezáródik. 

Nyitás: lenyomva kell tartani a gonbot a teljes nyitásig, 
az ajtó nyitva marad majd újból megnyomva a gombot 
visszaáll az automatikus ciklus. 

Kézi: Áram kimaradás esetén e-motion kézi módban 
működik. A mechanikus részek hiánya miatt így is csendben 
és könynedén működik.
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