
Artikel Artikelnr. StukprijS

leveringspAkket

elektrische gegevens

MechAnische gegevens

OMgevingsgegevens

Functie

tOepAssing

Comfort 257.2
Aandrijfsystemen voor gemeenschappelijke garages

comfort 257.2

Comfort 257.2
met kleine besturingsbehuizing
met grote besturingsbehuizing

90 583
96 557

· Aandrijving, voorbekabeld
· Aparte Control vario-besturing, voorbekabeld
· Universele inbouwset voor kantel- en
 sectionaaldeuren

Nominale spanning
Nominale frequentie
Stroomopname
Vermogensopname bedrijf
Vermogensopname stand-by
Bedrijfssoort (inschakelduur)
Motorspanning
Stuurspanning
Beschermingsgraad

Veiligheidsklasse

230 V AC
50/60 Hz

0,7 A
0,26 KW

3,6 W
S2–5 min
24 V DC
24 V DC

(aandrijving ) IP 20
(besturing) IP 54

II

Trek- en drukkracht
Loopsnelheid
Openingstijd (deurspecifiek)

1.000 N
140 mm/s

ca. 15 s

Afmetingen (BxHxD)

Gewicht met kleine besturing (totaal)
Gewicht met grote besturing (totaal) 
Temperatuurbereik
Verlichting (spaarlamp)

(aandrijving) 220x125x395 mm
(besturing, klein) 240x150x80 mm

(besturing, groot) 240x300x80 mm
8,6 kg
9,1 kg

–20 °C tot +60 °C
11 W/E14

· Stroomspaartechniek
· Elektronische afschakeling
· Soft-Start/Soft-Stop/Soft-Loop
· Elektronische openschuifbeveiliging
· Blokkeerbeveiliging
· Looptijdbegrenzing
· Ontkoppeling via trekkoord (binnen)
· Marantec EOS-programmering met ledweergave
· Automatisch sluiten
· Deur open tijd en voorwaarschuwingstijd programmeerbaar
· Verlichtingstijd programmeerbaar
· Uitschakelautomaat OPEN en DICHT afzonderlijk
 programmeerbaar
· Tussenpositie OPEN en DICHT afzonderlijk programmeerbaar
· Deur OPEN en DICHT afzonderlijk programmeerbaar
· Softlooppositie OPEN en DICHT afzonderlijk programmeerbaar
· Softloopsnelheid OPEN en DICHT
 afzonderlijk programmeerbaar
· Programmeerbare impulsingang
· Onderhoudsteller (interval programmeerbaar) en cycliteller
· Foutsignalering
· Reset-functie
· Aansluiting (conventioneel) voor drukknop en fotocel
· Aansluiting potentiaalvrije eindschakelaars
· Aansluiting voor programmeerbare signaallamp
· Aansluiting voor wisimpuls
· Aansluiting (MS bus) voor uitbreidingsmodule
· Aansluiting voor sluitkantbeveiliging
· Uitgang 24 V DC, max. 50 mA

· Aandrijfsystemen voor parkeer- en gemeenschappelijke garages
· Voor kanteldeuren tot 6.000 mm
 deurbreedte en 200 kg deurgewicht
· Voor enkelwandige sectionaaldeuren tot 6.000 mm
 deurbreedte en 200 kg deurgewicht
· Voor dubbele sectionaaldeuren tot 6000 mm deurbreedte
 en 200 kg deurgewicht
· In combinatie met Marantec-aandrijfrails
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