
 Nota
OPGELET : U dient steeds rekening te houden met de Europese regelgevingen EN 
12445 en 12453 en de overeenkomstige veiligheidsmaatregelen te voorzien (zoals 
vb. fotocellen, … etc.) 
De plaatsingskosten, elektrische aansluitingen en indienststelling zijn niet inbegre-
pen in de prijs.

   Voeding 24V
  3 kabels 3x0,50
  1 kabel 2x0,50

  Voeding 230V
  2 kabels 3x1,50+T
  1 kabel 2x1,5+T
  1 kabel 2x1,5

N.B.: De kabeldoorsneden zijn uitgedrukt in mm2

inStallatiEVOOrbEElD

type Hoev. Omschrijving artikelcode Prijs
(€) kit

 2 Aandrijvingen 770 - 24 V 106753 
 1 Motorsturing E024 S

(incl. huizing)
790286

2 zelfdragende huizing met ontgrende-
lingsmechanisme d.m.v. sleutel

490065

2 Mechanische interne aanslagen open 722121
 1 Ontvanger XF868 319007

2 zenders XT4 868 787006 
 1 waarschuwingslamp FAACLIgHT 24 V 410014
 1 Paar fotocellen XP 15B 785149
 1 Paaltje in aluminium voor XP 15B 401039

Funderingsplaatje voor paaltje 737637
 1 Sleutelcontact KEy 2 12203201052 

770 - 24V

Reductieverhouding 1:1418
Voeding 24 V
Opgenomen vermogen 70 w
Opgenomen stroom 3 A
Max. trek-/Duwkracht max. 300 nm
Hoeksnelheid 6°/sec
Min. aantal cycli per uur (bij benadering) bij 20°C) 100%
Max. openingshoek vleugel  100° (140° en 180° met kit in optie)
Max. vleugellengte 3,5 m (110°), 3 m (met openingskit in optie 180°), 2,5 m (met openingskit in optie 140°)
gewicht 12 kg (met zelfdragende huizing14 kg)
Beschermingsgraad IP 67
Afmetingen 360x150x140 mm
Omgevingstemperatuur -20°C ÷ +55°C
Afmetingen zelfdragende huizing 430 x 307,5 x 214 

aFmEtingEn En tECHniSCHE SPECiFiCatiES 770 - 24 V

• Respecteert de vormgeving van het hekken
• Onomkeerbare aandrijving met blokkering, vermijdt de installatie van een slot
• Aandrijving bereikbaar zonder de hekvleugel te verwijderen.
• nieuwe elektronica met inklemmingsbeveiliging, virtuele encoder met obstakeldetectie
• noodbatterij in optie (bij stroomuitval) 
• Opening tot 140°/180° (optioneel)

Elektromechanische ondergrondse 
draaihekopener 

voor residentieel of collectief gebruik,  
max. vleugelbreedte 2 m.
gewicht 500 kg
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 OVErigE tOEbEHOrEn

Veiligheidstoebehoren
Pagina 174

Zenders
Pagina 166

Fotocellen en 
kolommen
Pagina 172 

Waarschuwingslampen
Pagina 178

Diverse toebehoren
Pagina 179 

Sleutelcontacten
Pagina 169 

De verpakking 770 bevat : een elektromechanische aandrijving installatietoebehoren
De verpakking van de zelfdragende huizing bevat : een zelfdragende huizing, deksel in roestvrij staal, noodontgrendelingsarm, 2 ontgrendelingssleutels, 
installatietoebehoren.

type max. vleugel-
lengte (m.)

gewicht max.
(kg)

gebruiksfrequentie 
(cycli/uur)

motorsturing artikelcode Prijs (€)

770 - 24 V 1,8 500 100 niet inbegrepen 106753

770 - 24 V 

tOEbEHOrEn

artikelcode 390923
Prijs (€) 

noodbatterij Xbat 24
(type voor E024S)

artikelcode 790062
Prijs (€) 

interface bUS Xib (voor gebruik 
klassieke fotocel op sturing 24 V)

artikelcode 790284
Prijs (€) 

artikelcode 790286
Prijs (€) 

motorsturing E124
technische spec. zie pag. 196

motorsturing E024S
technische spec. zie pag. 196

SPECiFiEkE tOEbEHOrEn

artikelcode 12204970951
Prijs (€) 

noodbatterij
(type voor E124)

artikelcode 490110
Prijs (€)  

Zelfdragende huizing met 
ontgrendelingsmechanisme 110° 
(gepatenteerd)

artikelcode 490065
Prijs (€) 

Zelfdragende huizing met 
ontgrendelingsmechanisme 110° 
(gepatenteerd)

artikelcode 490126
Prijs (€) 

niEUW kit magnetische einde-
loopschakelaars (enkel te gebrui-
ken i.c.m. sturing E124)

art. code: 712104001 tot 712104036
Prijs (€) 

gepersonaliseerde ontgrende-
lingssleutel n°1 tot n° 36

artikelcode 390612
Prijs (€) 

kit opening tot 140°

artikelcode 722121
Prijs (€) 

mechanische aanslagen ‘open’

artikelcode 490111
Prijs (€) 

kit opening tot 180°

artikelcode 722122
Prijs (€) 

mechanische aanslagen ‘gesloten’

nota
• OPgELET : de aandrijving 770 moet voorzien worden van een zelfdragende huizing
• Voor een dubbel hekken heeft u 2 aandrijvingen, 2 zelfdragende huizingen en een sturing nodig.
• Bij gebrek aan stroom, laat de kit noodbatterij u toe om 15 cycli open/dicht uit te voeren.




