AUTOMATYKA

SYSTEMY
ODDYMIANIA
Siłowniki

Siłownik trzpieniowy M2
Zastosowanie:
- do otwierania okien i klap dymowych
- do oddymiania i wentylacji

Własności:
- kompaktowy napęd w obudowie z prostokątnego profilu
- z elektronicznym wyłącznikiem przeciążeniowym
- automatyczne wyłącznie po osiągnięciu skrajnej pozycji
- z możliwością bocznego montażu konsol
- odporny na działanie wilgoci
- bezobsługowa praca
- wykonany z elementów odpornych na korozję
- silikonowy przewód połączeniowy odporny na wysoką
temperaturę
- samohamowny

Dane techniczne:
Parametr
Napięcie znamionowe:
Prąd znamionowy:
Prąd szczytowy:
Max. siła:
Siła zaryglowania:
Stopień ochrony:
Wysuw:
Czas wysuwu:
Typ mechanizmu wykonawczego:
Standardowy kabel przyłączeniowy:

Wartość
24V DC (-15% / +25%)
max. 1A
około 1,75A
500N
2000N
IP54
200, 300, 500, 750, 1000 mm
12s / 100mm
trzpień - wrzeciono
2 x 0,5 mm2

Wymiary:
Wysuw

L

200
300
500
750
1000

428 mm
528 mm
728 mm
978 mm
1290 mm
boczne rowki
okuciowe

dolny rowek
okuciowy

Oznaczenie:
M2/..... - wielkość wysuwu w [mm]
G........ - siła w [N]
N - obudowa anodowana EV1
LA - z wyłaczniekiem przeciążeniowym
S - z czujnikiem synchronizacji

Uwaga:
siłowniki oznaczone " * " stosować
z zewnętrznym wyłącznikiem
przeciążeniowym ILAP - str. 21

strona: 79.34.00
stan: 03.2006

nr esco
79 - 692476
79 - 692484
79 - 623920
79 - 692492
79 - 692506

jm.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

wykonanie
AL - EV1
AL - EV1
AL - EV1
AL - EV1
AL - EV1

79 - 642380
79 - 644951
79 - 598160
79 - 598178
79 - 673781

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

AL - EV1
AL - EV1
AL - EV1
AL - EV1
AL - EV1

siłownik M2/200-G500/LA/N
siłownik M2/300-G500/LA/N
siłownik M2/500-G500/LA/N
siłownik M2/750-G500/LA/N
siłownik M2/1000-G500/LA/N

79 - 692514
79 - 692522
79 - 623903
79 - 692530
79 - 692549

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

AL - EV1
AL - EV1
AL - EV1
AL - EV1
AL - EV1

siłownik M2/200-G500/S/N
siłownik M2/300-G500/S/N
siłownik M2/500-G500/S/N
siłownik M2/750-G500/S/N
siłownik M2/1000-G500/S/N

opis
siłownik M2/200-G500/N*
siłownik M2/300-G500/N*
siłownik M2/500-G500/N*
siłownik M2/750-G500/N*
siłownik M2/1000-G500/N*

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

Konsola montażowa FB9/A
do siłownika M2
Zastosowanie:
- do montażu siłowników M2 i M9
- konsola montowana na skrzydle okna otwieranego
na zewnątrz lub na ramie okna otwieranego do wewnątrz

Własności:
- trzpień blokujący 6mm
- sprężynyjąca zawleczka zabezpieczająca
- max dopuszczalne obciążenie: 1000N

nr esco
79 - 598186

jm.
kpl.

wykonanie
srebrny

opis
konsola FB9/A

Uchwyt FB9/F
do siłownika M2
Zastosowanie:
- do montażu siłowników M2 i M9
- specjalny uchwyt do montażu konsoli FB9/A
w systemie Schüco-Royal S88D

nr esco
79 - 692557

jm.
kpl.

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

wykonanie
srebrny

opis
uchwyt FB9/F

strona: 79.35.00
stan: 03.2006

Konsola montażowa FB9/H
do siłownika M2
Zastosowanie:
- do montażu siłowników M2 i M9
- konsola montowana na skrzydle okna otwieranego
na zewnątrz lub na ramie okna otwieranego do wewnątrz

Własności:
- możliwość łatwego wypięcia siłownika
- wydłużony trzpień blokujący 6mm
- trzpień posiada powrotny mechanizm sprężynowy
- max dopuszczalne obciążenie: 1000N

nr esco
79 - 692565

Konsola montażowa FB9/E
do siłownika M2

jm.
kpl.

wykonanie
srebrny

opis
konsola FB9/H

Zastosowanie:
- do montażu siłowników M2 i M9
- do systemu Schüco-Royal S

Własności:
- trzpień blokujący 6mm
- max dopuszczalne obciążenie: 650N

nr esco
79 - 692573

strona: 79.36.00
stan: 03.2006

jm.
kpl.

wykonanie
srebrny

opis
konsola FB9/E

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

Konsola montażowa FB9/G
do siłownika M2
Zastosowanie:
- do montażu siłowników M2 i M9
- do świetlików kopułkowych

Własności:
- materiał: stal ocynkowana
- trzpień blokujący 6mm
- max dopuszczalne obciążenie: 650N

nr esco
79 - 692581

jm.
kpl.

wykonanie
srebrny

opis
konsola FB9/G

Konsola montażowa K26/B
do siłownika M2
Zastosowanie:
- do montażu siłowników M2
- dolne mocowanie siłownika

Własności:
- instalowana w dolnym rowku okuciowym siłownika
- max dopuszczalne obciążenie: 650N
- możliwość montażu wzdłuż całej długości korpusu
siłownika

nr esco
79 - 692590

jm.
kpl.

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

wykonanie
srebrny

opis
konsola K26/B

strona: 79.37.00
stan: 03.2006

Konsola montażowa K27/B
do siłownika M2

Zastosowanie:
- do montażu siłowników M2
- dolne mocowanie siłownika

Własności:
- możliwa regulacja wysokości montażu
- oś obrotu siłownika odsunięta o 45 - 55 mm
- instalowana w dolnym rowku okuciowym siłownika
- max dopuszczalne obciążenie: 650N
- możliwość montażu wzdłuż całej długości korpusu
siłownika

nr esco
79 - 692603

jm.
kpl.

wykonanie
srebrny

opis
konsola K27/B

Konsola montażowa K28/B
do siłownika M2
Zastosowanie:
- do montażu siłowników M2
- dolne mocowanie siłownika

Własności:
- instalowana w bocznym rowku okuciowym siłownika
- szybki montaż na napędzie dzięki zastosowaniu specjalnych
śrub zaciskowych.
- max dopuszczalne obciążenie: 650N

nr esco
79 - 692611

strona: 79.38.00
stan: 03.2006

jm.
kpl.

wykonanie
srebrny

opis
konsola K28/B

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

Konsola montażowa K29/B
do siłownika M2
Zastosowanie:
- do montażu siłowników M2
- dolne mocowanie siłownika

Własności:

30

alternatywna
oś obrotu

48
42

60

43

67

- oś obrotu siłownika przesunięta względem miejsca mocowania
- instalowana w bocznym rowku okuciowym siłownika
- możliwość wyboru osi obrotu
- szybki montaż na napędzie dzięki zastosowaniu specjalnych
śrub zaciskowych.
- max dopuszczalne obciążenie: 650N

18

35

36
6

jm.
kpl.

wykonanie
srebrny

opis
konsola K29/B

21

nr esco
79 - 598194

6
61

Obrotowa konsola montażowa
do siłownika M2
Zastosowanie:
- do montażu siłowników M2
- dolne mocowanie siłownika

Własności:
- umożliwia większy kąt otwarcia okna
- możliwość bocznego montażu siłownika na oknie
- siłownik nie wchodzi w światło okna
- max dopuszczalne obciążenie: 500N

Wymiary:

nr esco
79 - 598186

jm.
kpl.

wykonanie
srebrny

79 - 692638
79 - 692646
79 - 692654
79 - 692662

kpl.
kpl.
kpl.
kpl.

srebrny
srebrny
srebrny
srebrny

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

typ konsoli

H

K9-M2-120
K9-M2-160
K9-M2-200
K9-M2-300

120 mm
160 mm
200 mm
300 mm

opis
konsola FB9/A
konsola K9-M2-120
konsola K9-M2-160
konsola K9-M2-200
konsola K9-M2-300

konsola FB9/A

konsola K9-M2
strona: 79.39.00
stan: 03.2006

Konsola montażowa K26/B/XL
do siłownika M2

Zastosowanie:
- do montażu siłowników M2
- dolne mocowanie siłownika

Własności:
- instalowana w dolnym rowku okuciowym siłownika
- max dopuszczalne obciążenie: 1000N

nr esco
79 - 692670

jm.
kpl.

wykonanie
srebrny

opis
konsola K26/B/XL

Konsola montażowa K27/B/XL
do siłownika M2
Zastosowanie:
- do montażu siłowników M2
- dolne mocowanie siłownika

Własności:
- możliwa regulacja wysokości montażu
- oś obrotu siłownika odsunięta o 45 - 55 mm
- instalowana w dolnym rowku okuciowym siłownika
- max dopuszczalne obciążenie: 1000N

nr esco
79 - 692689

strona: 79.40.00
stan: 03.2006

jm.
kpl.

wykonanie
srebrny

opis
konsola K27/B/XL

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

Siłownik trzpieniowy M9/500
Zastosowanie:
- do otwierania okien i klap dymowych
- do oddymiania i wentylacji

Własności:
- kompaktowy napęd w okrągłej obudowie aluminiowej
- z wewnętrznym elektronicznym wyłącznikiem przeciążeniowym
- automatyczne wyłączenie po osiągnięciu skrajnej pozycji
- z możliwością bocznego montażu konsol
- odporny na działanie wilgoci i kurzu
- bezobsługowa praca
- wykonany z elementów odpornych na korozję
- silikonowy przewód połączeniowy odporny na wysoką temperaturę
- samohamowny
- stabilna konstrukcja odporna na wyboczenie

Dane techniczne:
Parametr
Napięcie znamionowe:
Prąd znamionowy:
Prąd chwilowy:
Max. siła:
Siła zaryglowania:
Stopień ochrony:
Wysuw:
Czas wysuwu:
Typ mechanizmu wykonawczego:
Standardowy kabel przyłączeniowy:
Kabel przyłączeniowy z synchronizacją:

Wartość
24V DC (-15% / +25%)
max. 1A
około 1,2A
500N
2000N
IP54
200, 300, 500 mm
12s / 100mm
trzpień - wrzeciono
2 x 0,5 mm2
4 x 0,5 mm2

Wymiary:
Wysuw

L

200
300
500

460 mm
560 mm
760 mm

Oznaczenie:
M9/..... - wielkość wysuwu w [mm]
G........ - siła w [N]
N - obudowa anodowana EV1
LA - z wyłaczniekiem przeciążeniowym

nr esco
79 - 692697
79 - 692700
79 - 692719

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

jm.
kpl.
kpl.
kpl.

wykonanie
AL - EV1
AL - EV1
AL - EV1

opis
siłownik M9/200 - G500/LA/N
siłownik M9/300 - G500/LA/N
siłownik M9/500 - G500/LA/N

strona: 79.41.00
stan: 03.2006

Siłownik trzpieniowy M9/650
Zastosowanie:
- do otwierania okien i klap dymowych
- do oddymiania i wentylacji

Własności:

Dane techniczne:

- kompaktowy napęd w okrągłej obudowie aluminiowej
- z wewnętrznym elektronicznym wyłącznikiem przeciążeniowym
- automatyczne wyłączenie po osiągnięciu skrajnej pozycji
- z możliwością bocznego montażu konsol
- odporny na działanie wilgoci i kurzu
- bezobsługowa praca
- wykonany z elementów odpornych na korozję
- silikonowy przewód połączeniowy odporny na wysoką temperaturę
- samohamowny
- stabilna konstrukcja odporna na wyboczenie

Wartość

Parametr
Napięcie znamionowe:
Prąd znamionowy:
Prąd chwilowy:
Max. siła:
Siła zaryglowania:
Stopień ochrony:
Wysuw:
Czas wysuwu:
Typ mechanizmu wykonawczego:
Standardowy kabel przyłączeniowy:
Kabel przyłączeniowy z synchronizacją:

24V DC (-15% / +25%)
max. 1A
około 1,2A
650N
2000N
IP54
200, 300, 500, 600, 750, 1000 mm
inne długości wysuwu dostępne na zapytanie ofertowe
15s / 100mm
trzpień - wrzeciono
2 x 0,5 mm2
4 x 0,5 mm2

Wymiary:

Oznaczenie:
M9/..... - wielkość wysuwu w [mm]
G........ - siła w [N]
N - obudowa anodowana EV1
LA - z wyłaczniekiem przeciążeniowym
S - z czujnikiem synchronizacji

Uwaga:
siłowniki oznaczone " * " stosować
z zewnętrznym wyłącznikiem
przeciążeniowym ILAP - str. 21

strona: 79.42.00
stan: 03.2006

Wysuw

L

200
300
500
600
750
1000

460 mm
560 mm
760 mm
860 mm
1010 mm
1260 mm

nr esco
79 - 692727
79 - 692735
79 - 692743
79 - 692751
79 - 692760
79 - 692824

jm.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.

wykonanie
AL - EV1
AL - EV1
AL - EV1
AL - EV1
AL - EV1
AL - EV1

79 - 692778
79 - 692786
79 - 692794
79 - 692808
79 - 642673
79 - 692816
79 - 642886

kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.

AL - EV1
AL - EV1
AL - EV1
AL - EV1
AL - EV1
AL - EV1
AL - EV1

siłownik M9/200 - G650/LA/N
siłownik M9/300 - G650/LA/N
siłownik M9/400 - G650/LA/N
siłownik M9/500 - G650/LA/N
siłownik M9/600 - G650/LA/N
siłownik M9/750 - G650/LA/N
siłownik M9/1000 - G650/LA/N

79 - 692832
79 - 692840
79 - 692859
79 - 692867
79 - 692875
79 - 692883

kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.

AL - EV1
AL - EV1
AL - EV1
AL - EV1
AL - EV1
AL - EV1

siłownik M9/200 - G650/S/N
siłownik M9/300 - G650/S/N
siłownik M9/400 - G650/S/N
siłownik M9/500 - G650/S/N
siłownik M9/750 - G650/S/N
siłownik M9/1000 - G650/S/N

opis
siłownik M9/200 - G650/N*
siłownik M9/300 - G650/N*
siłownik M9/400 - G650/N*
siłownik M9/500 - G650/N*
siłownik M9/750 - G650/N*
siłownik M9/1000 - G650/N*

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

Konsola montażowa FB9/A
do siłownika M9
Zastosowanie:
- do montażu siłowników M2 i M9
- konsola montowana na skrzydle okna otwieranego
na zewnątrz lub na ramie okna otwieranego do wewnątrz

Własności:
- trzpień blokujący 6mm
- sprężynyjąca zawleczka zabezpieczająca
- max dopuszczalne obciążenie: 1000N

nr esco
79 - 598186

jm.
kpl.

wykonanie
srebrny

opis
konsola FB9/A

Uchwyt FB9/F
do siłownika M9
Zastosowanie:
- do montażu siłowników M2 i M9
- specjalny uchwyt do montażu konsoli FB9/A
w systemie Schüco-Royal S88D

nr esco
79 - 692557

jm.
kpl.

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

wykonanie
srebrny

opis
uchwyt FB9/F

strona: 79.43.00
stan: 03.2006

Konsola montażowa FB9/H
do siłownika M9
Zastosowanie:
- do montażu siłowników M2 i M9
- konsola montowana na skrzydle okna otwieranego
na zewnątrz lub na ramie okna otwieranego do wewnątrz

Własności:
- możliwość łatwego wypięcia siłownika
- wydłużony trzpień blokujący 6mm
- trzpień posiada powrotny mechanizm sprężynowy
- max dopuszczalne obciążenie: 1000N

nr esco
79 - 692565

Konsola montażowa FB9/E
do siłownika M2

jm.
kpl.

wykonanie
srebrny

opis
konsola FB9/H

Zastosowanie:
- do montażu siłowników M2 i M9
- do systemu Schüco-Royal S

Własności:
- trzpień blokujący 6mm
- max dopuszczalne obciążenie: 650N

nr esco
79 - 692573

strona: 79.44.00
stan: 03.2006

jm.
kpl.

wykonanie
srebrny

opis
konsola FB9/E

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

Konsola montażowa FB9/G
do siłownika M2
Zastosowanie:
- do montażu siłowników M2 i M9
- do świetlików kopułkowych

Własności:
- materiał: stal ocynkowana
- trzpień blokujący 6mm
- max dopuszczalne obciążenie: 650N

nr esco
79 - 692581

jm.
kpl.

wykonanie
srebrny

opis
konsola FB9/G

Konsola montażowa FB9/C
do siłownika M9
Zastosowanie:
- do montażu siłowników M9
- do konsoli K9/L

Własności:
- materiał: stal ocynkowana
- trzpień blokujący 8mm
- sprężynyjąca zawleczka zabezpieczająca
- max dopuszczalne obciążenie: 650N

nr esco
79 - 692891

jm.
kpl.

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

wykonanie
srebrny

opis
konsola FB9/G

strona: 79.45.00
stan: 03.2006

Pierścień blokujący K9/R..
do siłownika M9

Zastosowanie:
- do montażu siłowników M9
- do napędów o sile 1500N jako dodatkowy pierścień
zabezpieczający przed przesuwem głównej konsoli

Własności:
- montaż poprzez zaciśnięcie na obudowie
- dwie wersje: z otworem 6,2 mm i 7,2 mm

Konsola K9/R6

Konsola K9/R7

nr esco
79 - 692950
79 - 692913

Konsola pierścieniowa K9/O
do siłownika M9

jm.
kpl.
kpl.

wykonanie
srebrny
srebrny

opis
pierścień blokujący K9/R6
pierścień blokujący K9/R7

Zastosowanie:
- do montażu siłowników M9
- uniwersalna konsola do standardowych zastosowań

Własności:
- montaż poprzez zaciśnięcie w dowolnym miejscu
wzdłuż obudowy siłownika
- maksymalne obciążenie 1000N (1500N przy
zastosowaniu pierścienia blokującego K9/R..

nr esco
79 - 642894

strona: 79.46.00
stan: 03.2006

jm.
kpl.

wykonanie
srebrny

opis
konsola pierścieniowa K9/O

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

Konsola pierścieniowa K9/C
do siłownika M9
Zastosowanie:
- do montażu siłowników M9
- do siłowników o max. sile 650N

Własności:
- montaż poprzez zaciśnięcie w dowolnym miejscu
wzdłuż obudowy siłownika
- maksymalne obciążenie 650N

nr esco
79 - 692921

jm.
kpl.

wykonanie
srebrny

opis
konsola pierścieniowa K9/C

Wspornik montażowy K9/K
do siłownika M9
Zastosowanie:
- do montażu siłowników M9
- do mocowania konsol K9/O
- do okien otwieranych do wewnątrz

Własności:
- maksymalny dystans pomiędzy mocowaniem siłownika
a oknem wynosi 100mm

nr esco
79 - 692930

jm.
kpl.

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

wykonanie
srebrny

opis
Wspornik montażowy K9/K

strona: 79.47.00
stan: 03.2006

Obrotowa konsola montażowa
do siłownika M9
Zastosowanie:
- do montażu siłowników M9
- dolne mocowanie siłownika

Własności:
- umożliwia większy kąt otwarcia okna
- boczne mocowanie siłownika
- siłownik nie wchodzi w światło okna
- max dopuszczalne obciążenie: 650N

Wymiary:
typ konsoli

H

K9/M-120
K9/M-160
K9/M-200
K9/M-300

120 mm
160 mm
200 mm
300 mm

konsola K9/M

strona: 79.48.00
stan: 03.2006

konsola FB9/C

nr esco
79 - 692891

jm.
kpl.

wykonanie
srebrny

79 - 692620
79 - 692948
79 - 692956
79 - 692964

kpl.
kpl.
kpl.
kpl.

srebrny
srebrny
srebrny
srebrny

opis
konsola FB9/C
konsola K9/M -120
konsola K9/M -160
konsola K9/M -200
konsola K9/M -300

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

Obrotowa konsola montażowa
do siłownika M9
Zastosowanie:
- do montażu siłowników M9
- dolne mocowanie siłownika

Własności:
- umożliwia większy kąt otwarcia okna
- boczne mocowanie siłownika
- siłownik nie wchodzi w światło okna
- dzięki zastosowaniu konsoli pierścieniopwej
umożliwia jest regulację mocowania siłownika
- max dopuszczalne obciążenie: 650N

Wymiary:

konsola FB9/C

konsola K9/MO

nr esco
79 - 692891

jm.
kpl.

wykonanie
srebrny

79 - 692972
79 - 692980
79 - 692999
79 - 693006

kpl.
kpl.
kpl.
kpl.

srebrny
srebrny
srebrny
srebrny

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

typ konsoli

H

K9/MO-120
K9/MO-160
K9/MO-200
K9/MO-300

120 mm
160 mm
200 mm
300 mm

opis
konsola FB9/C
konsola K9/MO -120
konsola K9/MO -160
konsola K9/MO -200
konsola K9/MO -300

strona: 79.49.00
stan: 03.2006

Dolny przepust kablowy SKA
do siłownika M9

Zastosowanie:
- dolne wyprowadzenie przewodu zasilającego
w siłownikach M9

Własności:
- doskonałe zabezpieczenie przed wilgocią i brudem
- nie może być stosowany łącznie z uchwytem dolnym K9/L

nr esco
79 - 693014

jm.
kpl.

wykonanie
srebrny

opis
Dolny przepust kablowy SKA

Uchwyt dolny K9/L
do siłownika M9
Zastosowanie:
- do dolnego mocowania siłowników M9
- współpracuje z konsolą FB9/C

Własności:
- otwór montażowy o średnicy 8,4 mm

nr esco
79 - 693022

jm.
kpl.

wykonanie
srebrny

opis
Uchwyt dolny K9/L

Końcówka GK
do siłownika M9
Zastosowanie:
- zamiast standardowej końcówki siłownika M9
- do konstrukcji lamelowych (popychacz cięgna) itp.

Własności:
- otwór montażowy średnicy 6,2 mm

nr esco
79 - 693030

strona: 79.50.00
stan: 03.2006

jm.
szt.

wykonanie
srebrny

opis
Końcówka GK

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

Pierścień ograniczający SR9
do siłownika M9
Zastosowanie:
- do ograniczenia wysuwu siłowników M9 o sile do 650N

Własności:
- montowany na trzpieniu roboczym
- maksymalne obciążenie 650N

nr esco
79 - 693049

jm.
kpl.

wykonanie
srebrny

opis
pierścień ograniczający SR9

Wskaźnik położenia PA9
do siłownika M9
Zastosowanie:
- do kontroli (sygnalizacji) wysuwu siłownika M9

Własności:
- montowany kanale kablowym na obudowie siłownika
- aktywowany polem magnetycznym

nr esco
79 - 693057

jm.
kpl.

wykonanie
srebrny

opis
pierścień ograniczający PA90

Uwaga:
- w celu uzyskania funkcji kontroli wysuwu trzpienia, należy to zaznaczyć
w zamówieniu siłownika.

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

strona: 79.51.00
stan: 03.2006

Wyłącznik przeciążeniowy ILAP
do siłowników M2 i M9

Zastosowanie:
- Do siłowników wrzecionowych M2 i M9 bez wewnętrznego
wyłącznika przeciążeniowego
- Zabezpiecza siłownik przed przeciążeniem
- W przypadku zasosowania wielu siłowników do jednego
okna, zapewnia równomierny wysuw trzpieni.

Właściwości:
- Wykrywa błędy w funkcjonowaniu siłowników
- Zatrzymuje siłowniki w przypadku przeciążenia
- Regulowany próg zabezpieczenia przed przeciążeniem
od 0,5 do 2A
- Siłowniki nie wymagają własnego zabezpieczenia
- Jeden wyłącznik ILAP może sterować równolegle dwoma
siłownikami
- Posiada wyjście do podłączenia drugiego wyłącznika ILAP.
Umożliwia to sterowanie czterema siłownikami
zamocowanymi na tym samym oknie.
- Możliwość podłączenia linii monitorującej

Dane techniczne:
- Obudowa: natynkowa z szarego PVC
- Wymiary: 120 x 65 x 40 mm
- Napięcie robocze: od 24V DC do 37V DC
- Pobór prądu przez siłownik: maks. 2A
- Progi odcięcia: od 0,5 do 2A regulowany
- Czas zwłoki zadziałania wyłącznika: regulowany od 0 do 6 sekund
- Stopień ochrony: IP 54 (tylko dla suchych pomieszczeń)
- Temperatura pracy: od +5 °C do +50 °C

nr esco
79 - 623911
79 - 642169

strona: 79.52.00
stan: 03.2006

jm.
kpl.
kpl.

opis
Wyłącznik przeciążeniowy ILAP2M/V1.0-24V (do dwóch siłowników)
Wyłącznik przeciążeniowy ILAP1M/V1.0-24V (do pojedynczego siłownika)

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

Moduł synchronizacyjny SM
do siłowników M2 i M9
Zastosowanie:
- Do siłowników wrzecionowych M2 i M9 z czujnikiem synchronizacji
- Do synchronizacji pracy wielu siłowników na tym samym oknie
- Zapewnia równomierny wysuw trzpieni siłowników

Właściwości:
- Wykrywa błędy w funkcjonowaniu siłowników - Jeden wyłącznik
synchronizator może sterować max. dwoma siłownikami
- Posiada wyjście do podłączenia kolejnych synchronizatorów (max. 4) ,
umożliwia to sterowanie ośmioma siłownikami zamocowanymi na tym
samym oknie.
- Impulsy otrzymywane z siłowników są porównane w trakcie pracy
- Zatrzymuje siłowniki w przypadku wykrycia błędu
- Zintegrowany wyłącznik przeciążeniowy z regulacją od 0,5 do 2A

Dane techniczne:
- Obudowa: natynkowa z szarego PVC
- Wymiary: 160 x 80 x 55 mm
- Napięcie robocze: od 24V DC do 37V DC
- Napięcie wyjściowe do generatora impulsów: 5V DC lub 12V DC
- Napięcie wyjściowe do przycisku wentylacji
- Pobór prądu przez siłownik: maks. 2A
- Próg odcięcia: od 0,5 do 2A regulowany
- Czas zadziałania wyłącznika: regulowany od 0 do 3 sekund
- Stopień ochrony: IP 54 (tylko dla suchych pomieszczeń)
- Temperatura pracy: od +5 °C do +50 °C

nr esco
79 - 598208
79 - 693065

jm.
kpl.
kpl.

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

opis
Moduł synchronizacyjny SM2M/V1.0-24V (do dwóch siłowników)
Moduł synchronizacyjny SM1M/V1.0-24V (do pojedynczego siłownika)

strona: 79.53.00
stan: 03.2006

Siłownik łańcuchowy FM Typ 300N
Zastosowanie:
- do otwierania okien i klap dymowych
- do oddymiania i wentylacji

Własności
- Wyłączniki krańcowe wysuwu łańcucha
- Wbudowany wyłącznik zabezpieczający przed przeciążeniem
- Siła docisku regulowana elektronicznie
- Zwiększający stabilność, podwójny łańcuch wykonany
ze stali nierdzewnej
- Zewnętrzne elementy zabezpieczone przed korozją
- Obudowa aluminiowa, lakierowana na kolor RAL 9006
(inne kolory na zamówienie)
- Boczne końcówki wykonane z szarego lub czarnego PVC
- Istnieje możliwość synchronizacji pracy

Dane techniczne:
Parametr
Napięcie znamionowe:
Prąd znamionowy:
Max. siła:
Siła zaryglowania:
Stopień ochrony:
Wysuw:
Czas wysuwu:
Typ mechanizmu wykonawczego:
Temperatura pracy:

Wartość
24V DC (20V - 48V DC)
0.7A; 1,2A dla wersji o wysuwie powyżej 700mm
300N
2000N; 2500N dla wersji o wysuwie powyżej 700mm
IP32; IP20 dla wersji o wysuwie powyżej 700mm
194, 309, 401, 700, 800 mm
10s / 100mm
podwójny łańcuch ze stali nierdzewnej
od -5°C do +75°C

Wymiary:

Oznaczenie:
FM/..... - wielkość wysuwu w [mm]
G........ - siła w [N]
W - kolor biały
S - kolor srebrny

Uwaga:
siłowniki stosować z zewnętrznym
wyłącznikiem przeciążeniowym
PLA - str. 27

strona: 79.54.00
stan: 03.2006

Wysuw

L
H
[mm] [mm]

T
[mm]

194mm
309mm
401mm
700mm
800mm

357
449
541
846
948

56,5
56,5
56,5
66
66

70
70
70
100,5
100,5

Wysuw

Minimalna
wysokość okna

194mm
309mm
401mm
700mm
800mm

300mm
600mm
800mm
1100mm
1300mm

nr esco
79 - 693073
79 - 693081
79 - 693090
79 - 693103
79 - 689025

jm.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.

wykonanie
RAL 9006
RAL 9006
RAL 9006
RAL 9006
RAL 9006

opis
siłownik FM/194 - G300/S
siłownik FM/309 - G300/S
siłownik FM/401 - G300/S
siłownik FM/700 - G300/S
siłownik FM/800 - G300/S

79 - 689033
79 - 689041
79 - 689050
79 - 689068
79 - 689076

kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.

RAL 9016
RAL 9016
RAL 9016
RAL 9016
RAL 9016

siłownik FM/194 - G300/W
siłownik FM/309 - G300/W
siłownik FM/401 - G300/W
siłownik FM/700 - G300/W
siłownik FM/800 - G300/W

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

Siłownik łańcuchowy FM Typ 500N
Zastosowanie:
- do otwierania okien i klap dymowych
- do oddymiania i wentylacji

Własności
- Wyłączniki krańcowe wysuwu łańcucha
- Wbudowany wyłącznik zabezpieczający przed przeciążeniem
- Siła docisku regulowana elektronicznie
- Zwiększający stabilność, podwójny łańcuch wykonany
ze stali nierdzewnej
- Zewnętrzne elementy zabezpieczone przed korozją
- Obudowa aluminiowa, lakierowana na kolor RAL 9006
(inne kolory na zamówienie)
- Boczne końcówki wykonane z szarego lub czarnego PVC
- Istnieje możliwość synchronizacji pracy

Dane techniczne:
Parametr
Napięcie znamionowe:
Prąd znamionowy:
Max. siła:
Siła zaryglowania:
Stopień ochrony:
Wysuw:
Czas wysuwu:
Typ mechanizmu wykonawczego:
Temperatura pracy:

Wartość
24V DC (20V - 48V DC)
1,6A
500N
2000N
IP20
501, 600 mm
10s / 100mm
podwójny łańcuch ze stali nierdzewnej
od +0°C do +70°C

Wymiary:
Wysuw

L
H
[mm] [mm]

501mm
600mm

643
744

100,5
100,5

T
[mm]
66
66

Wysuw

Minimalna
wysokość okna

501mm
600mm

800mm
1000mm

Oznaczenie:
nr esco
79 - 689084
79 - 689092

jm.
kpl.
kpl.

wykonanie
RAL 9006
RAL 9006

opis
siłownik FM/501 - G500/S
siłownik FM/600 - G500/S

79 - 689106
79 - 689114

kpl.
kpl.

RAL 9016
RAL 9016

siłownik FM/501 - G500/W
siłownik FM/600 - G500/W

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

FM/..... - wielkość wysuwu w [mm]
G........ - siła w [N]
W - kolor biały
S - kolor srebrny

Uwaga:
siłowniki stosować z zewnętrznym
wyłącznikiem przeciążeniowym
PLA - str. 27

strona: 79.55.00
stan: 03.2006

Siłownik łańcuchowy FM Tandem Typ 2 x 500N
Zastosowanie:
- do otwierania okien i klap dymowych
- do szczególnie szerokich, dla których konieczne jest zastosowanie
dwóch napędów
- do oddymiania i wentylacji

Własności
- Dwa siłowniki z elektroniką zintegrowaną wewnątrz obudowy,
połączone 5 żyłowym przewodem
- Napędy mogą być łączone ze sobą w dowolnej odległości
- Sterowanie zintegrowane w siłowniku Master
- Wyłączniki krańcowe wysuwu łańcucha
- Wbudowany wyłącznik zabezpieczający przed przeciążeniem
- Siła docisku regulowana elektronicznie
- Zwiększający stabilność, podwójny łańcuch wykonany
ze stali nierdzewnej
- Zewnętrzne elementy zabezpieczone przed korozją
- Obudowa aluminiowa, lakierowana na kolor RAL 9006
(inne kolory na zamówienie)
- Boczne końcówki wykonane z szarego lub czarnego PVC

Dane techniczne:
Parametr
Napięcie znamionowe:
Prąd znamionowy:
Max. siła:
Siła zaryglowania:
Stopień ochrony:
Wysuw:
Czas wysuwu:
Typ mechanizmu wykonawczego:
Temperatura pracy:

Wartość
24V DC (20V - 48V DC)
2 x 1,6A
2 x 500N
2 x 2000N
IP20
501, 600 mm
10s / 100mm
podwójny łańcuch ze stali nierdzewnej
od +0°C do +70°C

Wymiary:
Wysuw

L
H
[mm] [mm]

501mm
600mm

643
744

100,5
100,5

T
[mm]
66
66

Oznaczenie:

Wysuw

Minimalna
wysokość okna

FM/..... - wielkość wysuwu w [mm]
G........ - siła w [N]
TD - tandem
W - kolor biały
S - kolor srebrny

501mm
600mm

800mm
1000mm

strona: 79.56.00
stan: 03.2006

nr esco
79 - 689122
79 - 689130

jm.
kpl.
kpl.

wykonanie
RAL 9006
RAL 9006

opis
siłownik FM/501 - G500/TD/S
siłownik FM/600 - G500/TD/S

79 - 689149
79 - 689157

kpl.
kpl.

RAL 9016
RAL 9016

siłownik FM/501 - G500/TD/W
siłownik FM/600 - G500/TD/W

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

Konsola montażowa SBMK
Zastosowanie:
- do montażu siłowników FM 300N i FM 500N
- do okien otwieranych do wewnątrz
- do okien o wysokości mniejszej od minimalnej

Własności:
- siłownik zamontowany z możliwością obrotu
- zmniejszone naprężenie łańcucha siłownika
- zapobiega nadmiernemu wyginaniu łańcucha

nr esco
79 - 689165

jm.
kpl.

wykonanie
srebrny

opis
konsola montażowa SBMK

Konsola montażowa SBFM-1

Zastosowanie:
- do montażu siłowników FM 300N i FM 500N
- do okien otwieranych na zewnątrz
- do okien o wysokości mniejszej od minimalnej

Własności:
- siłownik zamontowany z możliwością obrotu
- zmniejszone naprężenie łańcucha siłownika
- zapobiega nadmiernemu wyginaniu łańcucha

nr esco
79 - 689173

jm.
kpl.

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

wykonanie
srebrny

opis
konsola montażowa SBFM-1

strona: 79.57.00
stan: 03.2006

Konsola montażowa SBFM-3
Zastosowanie:
- do montażu siłowników FM 300N i FM 500N
- do okien otwieranych do wewnątrz
- do okien o wysokości mniejszej od minimalnej

Własności:
- siłownik zamontowany z możliwością obrotu
- zmniejszone naprężenie łańcucha siłownika
- zapobiega nadmiernemu wyginaniu łańcucha

nr esco
79 - 689181

jm.
kpl.

wykonanie
srebrny

opis
konsola montażowa SBFM-3

Wyłącznik przeciążeniowy PLA
do siłowników FM
Zastosowanie:
- Do siłowników łańcuchowych FM bez synchronizatora
- Zabezpiecza siłownik przed przeciążeniem
- W przypadku zastosowania wielu siłowników do jednego
okna, zapewnia równomierny wysuw trzpieni.

Właściwości:
- Wykrywa błędy w funkcjonowaniu siłowników
- Zatrzymuje siłowniki w przypadku przeciążenia
- Nastawny próg zabezpieczenia przed przeciążeniem
od 0,5 do 2A
- Siłowniki nie wymagają własnego zabezpieczenia
- Jeden wyłącznik PLA może sterować równolegle dwoma
siłownikami
- Posiada wyjącie do podłączenia drugiego wyłącznika PLA.
Umożliwia to sterowanie czterema siłownikami
zamocowanymi na tym samym oknie.

Dane techniczne:
- Obudowa: natynkowa z szarego PVC
- Wymiary: 120 x 65 x 40 mm
- Napięcie robocze: od 24V DC do 37V DC
- Pobór prądu przez siłownik: maks. 2A
- Progi odcięcia: od 0,5 do 2A regulowany
- Czas zadziałania wyłącznika: regulowany od 0 do 6 sekund
- Stopień ochrony: IP 54 (tylko dla suchych pomieszczeń)
- Temperatura pracy: od +5 °C do +50 °C

nr esco
79 - 689190
79 - 689203
strona: 79.58.00
stan: 03.2006

jm.
kpl.
kpl.

opis
Wyłącznik przeciążeniowy PLA/2K 0,5-2A/0,5-2A (do dwóch siłowników)
Wyłącznik przeciążeniowy PLA/1K 0,5-2A/0,5-2A (do pojedynczego siłownika)
www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

SYSTEMY NAPOWIETRZANIA
BS

SIàOWNIK RAMIENIOWY BS
Zastosowanie:
- do drzwi napowietrzających
- do drzwi otwieranych na zewnątrz i do wewnątrz
WáasnoĞci:
- kompaktowe wymiary
- czas otwarcia krótszy niĪ60 sek
- duĪy kąt otwarcia
- programowalny skok
- áagodny start
- rozpoznawanie spadu napiĊcia
- sterowanie elektrozaczepem
Dane techniczne:
NapiĊcie zasilania
Znamionowy pobór
Siáa zamykania
Siáa otwierania
kabel podáączeniowy
nr esco

j.m.

24 VDC -15%;+25%
1,2A chwilowy 1,32A
50 N
300 N
6x0,75 mm²/ 2m
DIN kąt otwarcia szerokoĞüskrzydáa wariant

79-582123

szt.

R

127°

od 736mm

79-800576

szt.

L

127°

od 736mm

79-802693

szt.

R

95°

od 525mm

79-802903

szt.

L

95°

od 525mm

79-800667

szt.

R

95°

od 525mm

opóĨniony start

79-800668

szt.

L

95°

od 525mm

opóĨniony start

79-800665

szt.

R

127°

od 736mm

opóĨniony start

79-800666

szt.

L

127°

od 736mm

opóĨniony start

Akcesoria:
Kątownik montaĪowy 582131-H
Páyta montaĪowa 582298-H

PàYTA MONTAĩOWA
do siáownika BS
Zastosowanie:
- uniwersalna do drzwi lewych i prawych
- umoĪliwiająca mocowanie siáownika na ramie bądĨskrzydle drzwi

nr esco

j.m.

DIN

79-582298

szt.

L+R

strona: 79.59.00
stan: 06/2013

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

SYSTEMY NAPOWIETRZANIA
BS

KĄTOWNIK MONTAĩOWY
do siáownika BS
Zastosowanie:
- uniwersalny do drzwi lewych i prawych
- umoĪliwiający mocowanie siáownika w glifie drzwiowym

nr esco

j.m.

DIN

79-582131

szt.

L+R

MODUàPRZEKAħNIKOWY
z obudową
Zastosowanie:
- wspóápracuje z siáownikami BS
- umoĪliwia sterowanie elektrozaczepem rewersyjnym lub zworą
magnetyczną
NapiĊcie zasilania
10-24V DC/AC (-/+5%)
wymiary
odbudowa D 90mm x S 65mm x W 33mm

nr esco

j.m.

79-801983

KPL.

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

strona: 79.59.01
stan: 06/2013

SYSTEMY NAPOWIETRZANIA
BS 500EN/W do okien

6,à2:1,.5$0,(1,2:<%6(1:
Zastosowanie:
- do okien uchylnych i rozwieranych
GRRNLHQQDSRZLHWU]DMąF\FKLRGG\PLDMąF\FK
:áDVQRĞFL
F]DVRWZDUFLDNUyWV]\QLĪVHN
GXĪ\NąWRWZDUFLD
- programowalny skok
ZVSyáSUDFDUyZQROHJáDGRVLáRZQLNyZ
'DQHWHFKQLF]QH
1DSLĊFLH]DVLODQLD
=QDPLRQRZ\SREyU
6LáD]DP\NDQLDRWZLHUDQLD
.DEHOSRGáąF]HQLRZ\

QUHVFR

j.m.

9'&
1,2A dla wersji z krótkim ramieniem
$GODZHUVML]GáXJLPUDPLHQLHP
500 N
[PPGáXJRĞüP

DI1 NąWRWZDUFLD V]HURNRĞüVNU]\GáD ZDULDQW

79-861124

szt.

R

0°

od 1000mm

GáXJLH ramie

2

szt.

L

0°

od 1000mm

GáXJLH ramie

3

szt.

R

95°

od 873mm

GáXJLH ramie

4

szt.

L

95°

od 873mm



szt.

R

95°

od 873mm

GáXJLH ramie
GáXJLH ramie, opóĨniony start

6

szt.

L

95°

od 873mm

GáXJLH ramie, opóĨniony start

79-86112

szt.

R

0°

od 550mm

krótkie ramie

79-861147
79-861148

szt.
szt.

L
R

0°
95°

od 550mm
od 535mm

krótkie ramie
krótkie ramie

79-861149

szt.

L

95°

od 535mm

krótkie ramie



szt.

R

95°

od 535mm

krótkie ramie, RSyĨQLRQ\ start

1

szt.

L

95°

od 535mm

krótkie ramie, RSyĨQLRQ\ start

8ZDJDGRVLáRZQLNyZQDOHĪ\]DPDZLDüGRGDWNRZRV]\QĊĞOL]JoZą

6=<1<ĝ/,=*2:(
GRVLáRZQLND%6(1:
Zastosowanie:
- uniwersalne do okien lewych i prawych

nUesFo

j.m.

DI1

ZDULDQW

79-861128

szt.

LR

GáXJRĞü mm

79-861127

szt.

LR

GáXJRĞü mm

79-861126

szt.

LR

GáXJRĞü800 mm
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SYSTEMY NAPOWIETRZANIA
Akcesoria

6LáRZnik liniRZy VH, dR ryglRZania Rkuü
ZastRsRZanie:
GRREVáXJLRNXüREZLHGQLRZ\FKZRNQDFK
GRRNLHQRWZLHUDQ\FKGRZHZQąWU]LQD]HZQąWU]
WáasnRĞci:
]DVLODQLH9'&
VLáD1
- skok 17 mm
VWRSLHĔRFKURQ\,3
GáXJRĞüSU]HZRGXP
nr escR

j.m.

77-861299

s]t.

ZestaZ mRntaĪRZy dR sLáRZnika VH
nr escR
77-756946

j.m. rRdzaj RtZarcia
KPL. GRZHZQąWU]

mRntaĪsiáRZnika
QDVNU]\GOH

77-864692

KPL. GRZHZQąWU]

na ramie

(9

77-798720

KPL. QD]HZQąWU]

na ramie

(9

kRlRr
(9

=DVWRVRZDQLHGRRNLHQRWZLHUDQ\FKQD]HZQąWU]MHVWPRĪOLwHMHĞOLSRáRĪHQLHURZNDRNXFLRZHJRZSURILOX
MHVWSRVWURQLHZHZQĊWU]QHM
8ZDJD1LHVWRVRZDü]VLáRZQLNDPL%6]]DSURJUDPRZDQ\PRSyĨQLHQLHP

MRGXá kRlejnRĞci FTA3/N
ZastRsRZanie:
GRSRáąF]HQLDVLáRZQLNDOLQLRZHJR]VLáRZQLNLHP%6
WáasnRĞci:
REXGRZD]WZRU]\ZDZ\PLDU[[PP
VWRSLHĔRFKURQ\,3
nr escR

j.m.

79-778451

KPL.

NapiĊcie zasilania:
24V DC (max 32V)
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