IXENGO L 24V 3S
AUTOMATIZARE PENTRU PORŢI BATANTE

Putere şi rezistenţă
PENTRU PORŢI DE MARI DIMENSIUNI

IXENGO L 24V 3S
Putere şi rezistenţă pentru porţi de mari dimensiuni
Somfy a ţinut cont de solicitările utilizatorilor şi a dezvoltat acest nou model pentru a răspunde
necesităţilor variate.
Eficienţă

Rezistenţă

Putere

• Proiectat pentru uz intensiv.
• Realizat din materiale rezistente la uzură.
• Amplasare avansată şi unică a limitatoarelor de capete de

Creat atât pentru specialişti, cât şi pentru utilizatori amatori,
Ixengo L 24V 3S a fost proiectat până la cele mai mici detalii
pentru a garanta fiabilitatea produselor, indiferent de condiţiile
de utilizare.

Ixengo L 24V 3S încorporează sistemul de comandă electronică
de ultimă generație, 3S (Somfy Smart System). Datorită proiectării
atente şi funcţiilor pe care le oferă, instalarea 3S va fi cu siguranţă
un succes de la bun început.

Ixengo L 24V 3S oferă puterea necesară pentru acţionarea porţilor.
• Pentru porţi de cele mai mari dimensiuni, atingând lăţimi de până
la 4 m sau 400 kg/aripă.
• Datorită operării intuitive, funcţia de auto-învăţare ajustează în
mod automat cuplul motorului pe parcursul deplasării, pentru a
garanta funcţionarea corectă şi lină, în condiţii de siguranţă
deplină.

cursă, accesibile din partea de sus.
• Testat pentru 110.000 de cicluri.
• În conformitate cu standardele europene.

Instalare uşoară

Aplicaţia Fix & Go

• Instalarea nu necesită scule speciale.

Creată special pentru a vă uşura munca, această aplicaţie de montaj
vă ajută să instalaţi corect motorul, incluzând instrucţiuni simple şi
intuitive.

• Model adecvat pentru stâlpi de mici dimensiuni
> Stâlpi cu o lăţime de doar 80 mm.
• Configuraţie unică şi avansată a limitatoarelor,
accesibile din partea de sus, cu un indicator luminos
de tip LED care se aprinde la atingerea poziţiei corecte
> Durată de viaţă nelimitată.
• Consolă reglabilă
> 11 poziţii disponibile pentru toate configuraţiile de montare.
• Decuplare manuală comodă şi fiabilă
> Poarta poate fi manevrată cu uşurinţă cu mâna în timpul
instalării.
> Mecanism realizat din materiale de calitate superioară.
> Cheie individuală de decuplare a motorului, pentru
protejarea instalaţiei.
• Compatibil cu sursele de alimentare solare, dacă
alimentarea de la reţea este dificil de realizat.

IXENGO L 24V 3S
Mai mult confort şi mai multă siguranţă
pentru clienţi mereu mulţumiţi!

Utilizare cotidiană comodă
• Design elegant din aluminiu, cu aspect satinat.
• Poarta se deschide cu o singură atingere a telecomenzii,
fără să fie necesar ca proprietarul să coboare din maşină.
• Închidere automată integrată.

Garanţia siguranţei
• Datorită funcţiei de detectare a obstacolelor, care
opreşte imediat poarta, este eliminat riscul de
accidentare.
• Rezistenţă excelentă la vânt sau forţarea deschiderii
din exterior, datorită mecanismului nereversibil.
• Uşor de deblocat cu o cheie individuală, dacă este
necesar, ceea ce înseamnă că poarta poate fi
acţionată manual.
• Baterie de rezervă, utilă în cazul penelor de curent.

Uşor de utilizat alături de echipamentul Connexoon Access iO
Acest produs, alături de aplicația dedicată, au fost create pentru controlul echipamentului de acces: pentru a vă
întâmpina atunci când vă întoarceți acasă, pentru a vă asigura că locuinţa dvs. este protejată în lipsa dvs. şi pentru a
putea verifica starea echipamentului de la distanţă.

TaHoma®
Unitate de comandă, cu interfaţă web, pentru
administrarea completă a echipamentelor compatibile
din casă, inclusiv motorul Ixengo L 24 V 3S.

Motorul Ixengo L 24V

Limitatoarele magnetice sunt poziţionate în
partea superioară, foarte accesibile şi cu
LED pentru confirmarea limitelor de cursă

Sistem de decuplare cu
cheie personalizată

1

Cablul motorului este
accesibil şi uşor de schimbat

2

3

Consolă reglabilă pentru stâlp

4

Programare uşoară cu 3S
Noile funcţii Somfy vă ajută să economisiţi timp la fiecare instalare.
Poarta dvs. va fi reglată perfect cu unitatea electronică de comandă 3S.
Unitate de comandă 3S

Instalare rapidă şi sigură

Instalare personalizată fără erori

• Toate setările sunt preprogramate. • Setări personalizate intuitive:
> Ecran de comunicaţii încorporat.
• Îndeplineşte standardele după
> Afişarea în timp real a fiecărei etape de
auto învăţarea setărilor, fără a
programare.
fi nevoie de alte reglaje.
> Poziţie precisă de închidere şi reglarea
forţei pentru a se adapta oricărui tip şi
configuraţie de poartă (Parametrul P39)
Întreţinere uşoară
> Posibilitate de eliminare a vitezei de
• Monitorizare în timp real a stării
încetinire.
motorului.
> Posibilitate de eliminare a decalajului
• Contor al ciclurilor efectuate.
dintre cele două laturi.
• Jurnal de evenimente.
• Conectarea mai multor accesorii:
> Borne pentru legături electrice colorate,
pentru eliminarea erorilor de instalare.

pentru motorizări Ixengo L 24V

3

O soluţie pentru fiecare configuraţie

350

■ General
■ Detaliat
4 m şi 170 kg 4 m/ 400 kg
3 m şi 300 kg
2,6 m şi 400 kg

300

Alimentarea
220-230 V - 50-60 Hz
Spaţiu min. necesar în spatele laturii
160 mm
Decalajul max. al balamalelor
183 mm

24 Vdc
Tensiune motor
40 W
Consum max. de putere Putere
500 W max
Iluminare
Accesorii alimentare curent
24 Vdc / 1,200 mA
2,000 N
Forţa de tracţiune
465 mm
Cursă de lucru
Cheie individuală
Funcţionare manuală
Uz intensiv
Utilizare
Instalare rezidenţială/ colectivă
Colectiv
Temperatura de funţionare
de la -20°C până la 60°C
Clasa de protecţie
IP44
4 (m) Lubrifiere
Ungere permanentă

250
200

170
150

*Pentru laturi de peste 2 m se
recomandă
utilizarea
electromagnetic

Motorul
Ixengo L 24 V

Pachet standard RTS

100

2,6

1,3

zăvorului

3

Unitate de
comandă 3S
Ixengo RTS

Keytis 2 RTS Keygo RTS

Cod 1841149

Cod 1841026

Cod 1841064

Cod 1216552

●

2x

●

-

Pachet RTS ECO CFT

●

2x

●

●

Pachet Comfort RTS
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●

-

●

●

1x

-

-

-

Cod 1216553

GARANTIE

CARACTERISTICI TEHNICE

(kg) 400

Domeniul de aplicaţie/latură*

ANI

2x

●

2x

2x

3,5

Baterie de
rezervă
Cod 9001001

antenă RTS

Fotocelule
Master Pro
Bitech
Eco Pro 24V

Cod 9014082

Cod. 9020065 Cod 1841155

Lampă

Lampă

Master Pro 24 V

portocalie

Consolă
pentru stâlp
reglabilă
(prin sudare)
pentru stâlp
Consolă

-

Cod 9019511

-

-

-

-

●

-

-

-

●

●

-

●

●

●

-

●

●

-

-

-

-

-

●

-

Cod 1216555

1 singur motor*
Cod 1216560

* Fără componente electronice - Pentru aplicaţiile pe o singură latură - Destinat uzului cu Unitatea de comandă externă 3S Ixengo

Motorul

Unitate de

Ixengo L 24 V

comandă 3S

Connexoon

Keygo iO

Baterie de
rezervă

Ixengo iO
Cod 1841150

Pachet iO ECO CFT
Cod 1216556

Pachet iO CFT
Cod 1216558

Pachet Connexoon

Cod 1811429

Cod 1841134

Cod 9001001

Lampă

Lampă

Master Pro 24 V

portocalie

antenă iO

Eco Pro 24V

Cod 9016924

Cod 9020065

Fotocelule
Master Pro
Bitech
Cod 1841155

Consolă

Consolă

pentru stâlp
pentru stâlp (prin sudare)
reglabilă
-

Cod 9019511

●

2x

●

-

●

2x

-

-

●

●

-

●

●

2x

●
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2x

●
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●
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1x

●
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-

-
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-

●
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Cod 1216559

1 singur motor*
Cod 1216560

* Fără componente electronice - Pentru aplicaţiile pe o singură latură - Pentru uz cu Unitatea de comandă externă 3S Ixengo
Disponibil în ambele protocoale de comunicaţie radio Somfy: io-homecontrol® şi RTS.

io-homecontrol®:

noul protocol de comunicaţie cu
feedback pentru informaţii, utilizat de
către Somfy, precum şi de jucători
cheie de pe piaţa echipamentelor
rezidenţiale.

Radio Technology Somfy:

Standardul de comunicaţii Somfy
pentru sisteme rezidenţiale de
deschidere.
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