Heras Motor Drive HMD/HGD
Toegang & controle/Aandrijvingen

De HMD/HGD (Heras Gate Drive) is een door Heras

De controller heeft een duidelijk gebruikersdisplay voor

ontwikkelde geluidsarme en efficiënte motorsturing voor

statusindicatoren en onderhoudsberichten en een

schuifpoorten. De motorsturing wordt door Heras in eigen

draaischakelaar voor gemakkelijke programmering. Alle HMD/

beheer geproduceerd en is beschikbaar in drie versies:

HGD-aandrijvingen hebben een systeemlogboek en soft-stop/-

• De HMD Basic met een maximale open- en sluitsnelheid van

start. Optioneel zijn ze uit te rusten met een ontvanger en

0,20 m/sec wordt aanbevolen als de poort minder dan

handzender(s), noodstop en flitslicht/verlichtingsregeling.

20x per dag wordt geopend.

Daarnaast kunnen de HMD /HGD Standard/Advanced-versies

• De HMD/HGD Standard met een maximale open- en
sluitsnelheid van 0,25 m/sec wordt aanbevolen als de

uitgebreid worden met verkeers-/omgevingslichten, week-/
jaarklokken en automatische ontkoppeling.

poort vaker dan 20x per dag wordt geopend.
• De HMD/HGD Advanced met een maximale open- en
sluitsnelheid van 0,50 m/sec wordt aanbevolen als de poort
vaker dan 20x per dag wordt geopend, en wanneer vanwege
een hoge beveiligingsgraad een snelle poortaandrijving en
kortere wachttijd is vereist.

Experts in perimeter protection

• Betrouwbare en veilige aandrijving (kan handmatig/
automatisch uitgeschakeld worden)
• Geluidsarme werking
• Energiezuinig
• Robuuste en afsluitbare aluminiumbehuizing
• Meertalige interface
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HMD Standard/Advanced

HGD Standard/Advanced

HMD Basic

HMD /HGD Standard

HMD /HGD Advanced

Maximale snelheid

0,20 m/s

0,25 m/s

0,50 m/s

Open cycli (gemiddeld aantal per
dag)

<20

>20

>20

Stroomtoevoer

24 VDC

230 VAC

230 VAC

Vermogen aandrijving

0,26 kW

0,37 kW

0,37 kW

Koppel

65 Nm

80 Nm

80 Nm

Ingangen (digitaal gestuurd)

8x

8x

8x

Uitgangen (potentiaalvrij schakelcontact)

3x

5x

5x

Soft-stop/-start
Systeemlogboek

(geen tijdsaanduiding)

Flitslicht/verlichtingsregeling
(optioneel)
Noodstop (optioneel)
Week-/jaarklok (optioneel)
Aansluiting voor verkeers-/omgevingslicht (optioneel)
Automatische ontkoppeling (optioneel)
Compatibele Heras-schuifpoorten

Delta

Delta (HMD)
uGate (HGD)
SHB (HMD)
Safeglide 2 (HMD)

Kleur behuizing (andere kleuren
beschikbaar)

Zonder coating

RAL 9006

Delta (HMD)
uGate (HGD)

RAL 9006

Behuizing met slot
Materiaal

Aluminium behuizing, kunststof tandwiel

Bedrijfstemperatuur

-20 tot +55°C

Certificaten en goedkeuringen*

Bestelinformatie

• Certificeringen (CE)

Neem contact op met de Heras vestiging bij u in de buurt

• Prestatieverklaring (DoP)

voor de precieze bestelgegevens.

• Verordening Bouwproducten (305/2011)
• EN 13241

Aanbevolen toebehoren

• EN 12424

• Toegangscontrolesysteem

• Verklaring van Overeenstemming (DoC)
• Machinerichtlijn (2006/42/EC)
• EN 13241
• EMC-richtlijn (2014/30/EU)
• TÜV Nord (alleen besturingseenheid)
*Als de HMD gebruikt wordt in combinatie met Heras schuifpoorten.
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Technische specificaties

