
Elektromechaniczne siłowniki do bram garażowych 
segmentowych i uchylnych. Do użytku indywidualnego.

BOTTICELLI
D832161 00701

Trwały i niezawodny

Siłowniki samohamowne,
utrzymują bramę 
zamkniętą nawet w
przypadku braku zasilania

Szybka i łatwa instalacja



VENERE
Centrala sterująca umożliwiająca łatwe programowanie
wyłączników krańcowych. Zintegrowany radioodbiornik z kodem
zmiennym, pamięć 10 pilotów. Funkcje łagodnego startu i łagodne-
go stopu.
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Akcesoria

Elektromechaniczne siłowniki do bram garażowych 
segmentowych i uchylnych. Do użytku indywidualnego.

BOTTICELLI

• Nowoczesna i zaawansowana konstrukcja siłowniki BOTTICELLI są wytrzymałe,
niezawodne i ciche.
• Maksymalne bezpieczeństwo realizowane poprzez układ wykrywania przeszkód.
W przypadku napotkania przeszkody następuje odwrócenie ruchu.
• Automatyczne wyłączniki krańcowe umożliwiają regulację położeń krańcowych
bramy zarówno przy otwieraniu jak i zamykaniu.
• Łatwa i szybka instalacja, siłowniki dostarczane są już wstępnie zmontowane i
ustawione.
• Dostępne wersje z łańcuchowym i paskowym przeniesieniem napędu.
• Wbudowane oświetlenie zewnętrzne.

Dane techniczne
Model BOTTICELLI
Zasilanie 230V~ ± 10%, 50-60 Hz
Zasilanie silnika 24 Vdc
Pobór mocy 130 W
Max wysokość bramy 2,50 m
Siła 600 N
Prędkość bez obciążenia 5m/min
Skok wózka 2600 mm (*)
Wyłączniki krańcowe zintegrowane, samoregu lujące, enkoder
Sprzęgło elektroniczna regulacja momentu obrotowego, enkoder
Obsługa ręczna po wysprzęgleniu linką
Liczba cykli na dobę 25
Centrala sterująca VENERE
Ciężar 80 N (~8 kg) 
(*) obracając główkę napędu o 90˚ skok wóżka może być zwiększony z 2580mm do 3180mm.

Przykładowa instalacja
M siłownik BOTTICELLI z centralą sterującą
VENERE
T pilot dwukanałowy z kodem zmiennym
Mitto 2
Ft-Fr para fotokomórek natynkowych Cellula
130

AL lampa sygnalizacyjna ze zintegrowaną
anteną Lampo AI 24V
CS krawędziowa listwa zabezpieczająca
B szyna prowadząca z łańcuchem

M

T

Ft
Fr

AL

CS

BRCT: ramię oscylacyjne, do
niektórych bram uchylnych bez
sprężym.

SM1: Wysprzęglenie zew-
nętrzne, montaż do klamki
bramy.

BIN CATENA: Szyna 
prowadząca z łańcuchem do
siłowników BOTTICELLI,
długość: 2900mm, 3500mm,
1450mm x 2 i 1750mm x 2.

BIN CINGHIA: Szyna 
prowadząca z paskiem do
siłowników BOTTICELLI,
długość: 2900mm, 3500mm,
1450mm x 2 i 1750mm x 2.

MITTO 2 12V / MITTO 4 12V:
piloty dwu i czterokanałowe z
kodem dynamicznie
zmiennym

LAMPO AI 24V: lampa sygna-
lizacyjna 24V ze zintegrowaną
anteną 

W celu dokonania wyceny kompletacji i montażu, zgłoś się do 
naszego Partnera Handlowego. Podane dane techniczne mogą ulec
zmianie. BFT zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bez
wcześniejszego poinformowania.


