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PR45E24 
Csuklókaros kapumozgató motor 

 
 

Használati és üzembe helyezési útmutató 
szakképzett telepítőknek! 

 
 

 
 
 
 
 

Figyelmeztetés 
 

A szerelés elkezdése előtt, olvassa el, ezen tájékoztatót. Tilos az 
eszközt az előírtak ellenére, más célra használni. A felhasználót ki kell 

oktatni a működésről. 



2 
  

 

NYÍLÁSZÁRÓ AUTOMATIZÁLÁSI NAGYKERESKEDELMI KFT. 

1044 Budapest, Óradna utca 4. • www.overgate.hu • info@overgate.hu  

Tel: +36-1-320-3826, +36-1-238-0502 • Fax: +36-1-349-1107 
 

 

Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott, Beninca terméket választotta. 
A Beninca cég kínálatában található összes termék 40 éves gyártási 
tapasztalat, folyamatos fejlesztés, a magas minőségű anyagok 
felhasználásának ill. a legfejlettebb technológiák alkalmazásának együttes 
eredménye. Mindezek alapján megbízható, üzembiztos, tartós, különleges 
körülmények között is működőképes termékeket kínálunk a minket 
választóknak. 
 
Technikai adatok: 
Típus: PR45E PR45EL PR45E24 
Tápfeszültség: 230V 230V 24V 
Teljesítmény: 350W 350W 200W 
Nyomaték: 300Nm 320Nm 320Nm 
Motor fordulatszáma: 1400r/min 900r/min szabályozott 
90 fokos elfordulás ideje: 13s 20s 13s 
Maximális tömegmozgatás: 300kg 300kg 300kg 
Maximális szárnyhossz: 3m 4m 3m 
Kondenzátor: 10uF 10uF - 
Kenés: zsír zsír zsír 
Védettség: IP44 IP44 IP44 
Tömeg: 10,5kg 10,5kg 10,5kg 

 

Motor méretek: 
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90 fokos kapunyitás befelé nyíló esetben a méretezés: 
A méretek mm-ben értendőek: 
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A kuplungszerkezet kioldása: 
 

 
 

Fordítsa el a kulcsot az óramutató járásával megegyező irányba, majd fordítsa 
el a kioldó kart. 
 
A végállások beállítása: 
 
Oldja ki a kuplungot, majd szerelje le a fedelet (V2 csavarokat távolítsa el). A 
műanyag gyűrűvel állítsa be a végálláspontok helyzetét. Lazítsa meg a G 
csavart majd a bütyköket (A) állítsa a kívánt helyzetbe. Figyelem! Helytelen 
eljárás esetén a motor megszorulhat, és a mechanika eltörhet. Az első 
beüzemelésnél a legkisebb nyomatékra állítsa a motorok 
teljesítményét! 

 



5 
  

 

NYÍLÁSZÁRÓ AUTOMATIZÁLÁSI NAGYKERESKEDELMI KFT. 

1044 Budapest, Óradna utca 4. • www.overgate.hu • info@overgate.hu  

Tel: +36-1-320-3826, +36-1-238-0502 • Fax: +36-1-349-1107 
 

 

A kábelezés kialakítása: 
 
A vezetékek bekötése előtt húzza át a vezetékeket a szigetelőgyűrű furatain, 
és úgy vezesse a vezérlés dobozába. 
 

 
1-Motor Kábelezés(A): 
PR45E, 45EL motor esetén 4x1-1,5mm2 
PR4524 24V-os motor esetén: min:2x2,5 mm2 
2-fotocella pár 2x0,5…2x0,75mm2 adónak, 4x 0,5…4x0,75mm2vevőnek. 
3-kulcsos kapcsoló (opciós) 2x0,5…2x0,75mm2 
4-5 Antenna villogó (opciós) 2x0,5…2x1mm2  +RG58 antennakábel 
6-Vezérlő elektronika betáplálása 3x1,5mm2 
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