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KING GATES - DYNAMOS 24 
Toló kapu működtető motor DYNAMOS 24/400; 24/600 és 24/1000 
 

Kábelezési útmutató 
 

Tipikus összeállítás: 

A: Meghajtómotor beépített vezérléssel 
B: Villogó lámpa vagy villogó lámpa beépített 
antennával (mindkettő opcionális) 
C1-C2: külső oldali fotocella pár rázáródás elleni 
védelemre (opcionális) 
D1-D2: Belső oldali fotocella pár rányitás elleni 
védelemre 500mm magas fotocella oszlopra 
szerelve (mindkettő opcionális) 
E: Külső oldali kulcsos kapcsoló (opcionális) 
F: Figyelmeztető tábla (opcionális) 
G: Fogasléc (opcionális) és fogaslécre szerelt 
végállás bak (tartozék) 
H: Mechanikus ütköző (opcionális) 

 
Tipikus kábelezés: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Minden kábelt a motorba (motorba épített vezérlésbe) „A” kell bevezetni! 

L-N + védőföld: 230V/50Hz tápfeszültség 3*1.5mm2 keresztmetszetű MT kábel (H05VVF 3G1.5) szükséges. Javasolt külön kismegszakítót alkalmazni 
min. 6A (C karakterisztikájú). A kismegszakító és a vezérlés közötti távolság ne legyen több mint 20m. Nagyobb távolság esetén a kábel 
keresztmetszetét növelni kell. Maximális távolság 50m lehet. 
A motor „A” és a külső oldali fotocellák „C1” és „C2” (opcionális) között min. 2*0.5+2*0.22mm2 keresztmetszetű biztonságtechnikai (riasztó) kábel 
javasolt. 
A motor „A” és a belső oldali fotocellák „D1” és „D2” (opcionális) között min. 2*0.5+2*0.22mm2 keresztmetszetű biztonságtechnikai (riasztó) kábel 
javasolt. A vezérlés és a fotocellák közötti távolság ne legyen több mint 30m. 
A motor „A” és a kulcsos kapcsoló „E” (opcionális) között min. 3*0.5mm2 (H03VVF 3G0.5) keresztmetszetű MT kábel javasolt. 
A motor „A” és a villogó lámpa „B” (opcionális) között min. 2*0.5mm2 keresztmetszetű MT kábel javasolt. A kettő közötti távolság ne legyen több mint 
20m. Választható olyan villogó lámpa is, amibe antenna van beépítve. Ebben az esetben az antennakábelt is a villogó lámpába kell bevezetni. 
Külön antenna is felszerelhető akár a villogó lámpa mellé, akár más helyre. Külön antenna 4.5m 50Ω-os koax kábelt tartalmaz. Az antennához 50Ω-os 
koax kábel (RG58) szükséges. A vezérlés és az antenna közötti távolság nem lehet több mint 5m. 
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Műszaki adatok: 

 

 DYNAMOS 24/400 DYNAMOS 24/600 DYNAMOS 24/1000 
A kapulap megengedett súlya 400 kg 600 kg 1000 kg 
Tápfeszültség (névleges feszültség) 230V AC / 50 Hz 230V AC / 50 Hz 230V AC / 50 Hz 
Motor feszültség 24V DC 24V DC 24V DC 
Motor teljesítmény 40 W 70 W 80 W 
Alkalmazási hőmérséklettartomány - 20 oC és + 55 oC között  - 20 oC és + 55 oC között - 20 oC és + 55 oC között 
Motor sebessége 9 -15 méter / perc 9 -15 méter / perc 9 -15 méter / perc 
Üzemhányad 50 % 50 % 80 % 
Motor védettsége IP 44 IP 44 IP 44 
Motorba épített vezérlés típusa STAR D124 v. STARG824 STAR D124 v. STARG824 STAR D124 v. STARG824 
Motor befoglaló mérete 325*274*185 mm 325*274*185 mm 325*274*185 mm 
Csomagolás mérete 420*200*300 mm 420*200*300 mm 420*200*300 mm 
Csomag súlya 13 kg 14 kg 15 kg 
 

 

Vezérlés típusa (motorba épített) STAR D124 vagy STARG824 
Vezérlés védettsége (motorba építve) IP 54 

 
VIKY30 fotocella mérete 65*95*25mm 
Fotocella hatótávolsága max. 10m 
Fotocella védettsége IP 54 

 
IDEA villogó lámpa - 
Villogó lámpa védettsége IP 54 

 
CLICK30 kulcsos kapcsoló mérete 60*104*30mm 
Kulcsos kapcsoló védettsége IP 54 

 
VIKY-30 fotocella méretei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figyelem! Minden kábel kivezetést a könnyebb bekötés érdekében legalább 50cm ráhagyással építsen ki! 

Az összes információ maximális figyelemmel lett feltüntetve, és megadva, mindemellett nem vállalunk felelősséget esetleges elírásért, nyomtatási 
hibáért, vagy időközben a gyártó által megváltoztatott műszaki tartalomért, vagy tulajdonságokért. 


