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De « PACK Copro » is het resultaat van alle ervaringen op het gebied van professionele renovatie van Sodimas-liften. Met dit “pack” kan
uw toestel conform worden gemaakt met de normen voor veiligheid, omgeving en toegankelijkheid.
De « PACK Copro » werd speciaal ontworpen voor matig hoge gebouwen; het economische criterium was daarbij niet minder belangrijk en bovendien wordt hiermee een hedendaagse en evolutieve innovatietechnologie ingevoerd.
De QI TOUCH-bediening, die met een
lcd-aanraakscherm
werkt en compatibel
is met de nieuwe
norm EN 81.20/50,
en de geëvolueerde
FUJI 2-regelaar
behoren tot de basisuitrusting van de
PACK Copro.

ALGEMENE KENMERKEN
- M oederbord QI touch met geïntegreerde kleur- en aanraaktool – conform EN81-20
en 50 – USB-connectiviteit, wifi, SD en geschikt voor afstandsbewaking Sodi@com.
- G eëvalueerde regelaar Fuji frenic 2 - compatibel asynchroon open lus, gesloten
lus, synchroon en meerdere codeerinrichtingen – CEM-filtering geïntegreerd en energiebesparingsbeheer.
Voorbedrading kooidak

- L imax-positioneringssysteem Limax en regeling door absolute, reële sensor (zonder
batterij) en gecodeerde magneetstrip in de schacht voor een mm-resolutie.
- D rukknopdozen en signalisatie conform EN 81-70 met parametreerbaar TFT-kleurenscherm.

BASISPRESTATIES
Kast
Absolute sensor Limax

K ast uit één stuk met geïntegreerde regelaar, geleverd met terugstellingskast machinekamer, controlelampje deurzone, bevestigingen, plannen.

Bedrading
- S et kooi met insteekbare kooikabel, revisiekast en geïntegreerde verbinding, noodhulp, sirene, kabels bestanddelen, bevestigingen, accessoires.
- S et machinekamer met kabels motorvermogen, voedingen, bestanddelen kabelgoten, accessoires, bevestigingen.
- S et schacht met gemengde bedrading, bundels vermogen en bediening, kleuren en
nummering, kabelgoten, bevestigingen.
WVF Fuji 2

Selectie
- S electie aan boord kooi, insteekbaar en nok in schacht.
- Position par capteur absolu Limax.
- Fin de course mécanique met beveiliging inspectie bovenaan.

Drukknopdoos
Aanraakscherm QITouch

-B
 asis M3-gamma, wandlamp, Cyntra-knoppen zwarte microswitch – blauwe led– registratiebiep kooi en instelbaar bordes.
-H
 alve zuil kooi 1060 x 220 x 35 – TFT-kleurenindicator 4,3 inch, parametreerbaar –
laadplaat en instructies.
-B
 ordeskast wandlamp 185x85x25mm.
- Indicator bordes wandlamp 3,5 inch, kleuren-TFT parametreerbaar en compatibel
verticaal/horizontaal met switch.

Kleuren-TFT

Toepassingsgebied « PACK Copro »
Creatie SODIMAS 07/2018 - 27SO053P00045NL - Foto’s en illustraties niet contractueel. Onder voorbehoud van wijzigingen. Reproductie, zelfs gedeeltelijk, is verboden.

Basis :
-N
 etspanning 400, driefasig 50/60 Hz
- Aantal stopplaatsen: max. 8
- S nelheid= 1 m/s
-M
 otorcontrole: asynchroon, open lus
- Vermogen regelaar: max. 11 kW
- Toegangen: 1 of 2 (zelfde kooiaandrijving)
-D
 icht op elkaar volgende stopplaatsen: > 30 mm
-B
 esturing: simplex type blokkering / neerwaarts verzamelend / totaal verzamelend
-A
 utomatische kooideur: vvvf / bus
-B
 ordesdeur: automatisch
- Spanning veiligheidsketting: 110 V AC
- Remspanning: 48 V CC / 110 V CC / 230 V AC
Compatibele opties:
-M
 otorcontrole: asynchroon gesloten lus / synchroon Gearless
-C
 ontrole meerdere codeerinrichtingen liftmachine: incrementeel 5 V CC /12 V CC/
absoluut sin-cos of EnDat
-B
 eheer branddetectie (U36) – brandweer
-O
 perator kooi bestuurd met contactsluiter
- Draaiende / manuele, niet-gemotoriseerde bordesdeur
- Beheer mobiele nok, eenfasig AC of DC – beheer rem en nok meerdere spanningen
- I sonivellering / deuropening vooraf
-A
 fstandsbediening elektrische snelheidsbegrenzer
- Ventilatie kooi
- Ventilatie motor
- Voeler schachtput
- Ontsteking bordes / controlelampje per kast
- Eigenheid klanten
- I nspectie beneden
- Extra voeding telefonie / intercom
- Biep-beheer 81/70 zonder knoppen Sodimas

Varianten « PACK Copro »
- Assortiment drukknoppendoos behalve serie M3 (Angel, Demon tegen vandalisme,
Synia, Plastron, zuil volledige hoogte, informatieschermen 7 inch, web kooi, ...)
- Toevoeging extra elektrisch materiaal (DTU, verlichting schacht, lastweging, ...)
-Toevoeging extra mechanisch materiaal (machines, frame, beugel, kooi, deuren, ...)
Maatschappelijke zetel
11 rue Ampère
26600 Pont de l’Isère
Frankrijk
+33(0)4 75 84 86 00 COI11
e-mail: accueil@sodimas.fr

Fabriqué en France
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