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Metroplex

Metro Box: zeer moderne
modellen diepgetrokken

funderingskisten, 
uitermate roestbestendig!

Waterdicht,
beschermingsklasse IP67

Mechanische
stop in open

en gesloten stand

Nieuwe motor met
funderingskisten nog robuuster
en sterker, voor vleugelpoorten
met een vleugel van meer 
dan 3,5 m, montage:
ondergronds verzonken. 
Volledig verenigbaar met 
de voorgaande serie Metro.

Elektromechanische
reductiemotor, onomkeerbaar,
ook leverbaar in de uitvoering
24 Vdc, met magnetische
encoder.  

Een nog geavanceerder assortiment:
4 uitvoeringen reductiemotoren Metroplex
en 2 zeer moderne modellen diepgetrokken
funderingskisten Metro Box. Geen enkele las:
dit voor een langere levensduur en betere
prestaties: nieuwe kisten getrokken in 
één enkel deel uit roestvast staal (MECX),
ideaal voor gebruik onder extreme
omstandigheden, en met de nieuwe 
deklaag van kataforeselak (MECF),
uitermate roestbestendig beide 
met mechanische stop bij opening.
Betrouwbaar en sterk: 
motoren bestaande uit solide interne 
delen uit metal en een bronslegering. 
Nieuwe spuitgietaluminium IP67.
Maximum aan keuzevrijheid:
ontgrendeling van binnenaf en buitenuit; 
twee modellen met sleutel of hendel 

die vrijelijk te combineren zijn en met één 
hand te bedienen zijn. 
Gemakkelijk te gebruiken: mechanisch
stopsysteem bij sluiting. Standaardopening 
tot 110°, apart te bestellen tot 360°.  

Aanbevolen besturingseenheden:
Mindy A3, A3F, A6, A6F, A60, A700F; 
voor ME3024 Mindy A824

Uitvoering 24 Vdc met magnetische encoder,
ideaal voor intensief gebruik
• gemakkelijk met één enkele toets 

te programmeren
• krachtregeling met antibeknellingsbescherming
• geheugenopslag van de eindschakelaar 

in open en gesloten stand, zelflerend
• programmering van de pauzeduur;

gedeeltelijke opening; snelheidsafname 
bij het openen en sluiten

• werkt bij stroomuitval op oplaadbare batterijen

ME3024

ME3000

ME3000L

ME3010

18

18

18

18

onomkeerbaar 24 Vdc, met magnetische encoder, compleet met bevestigingshefboom en mechanische stop in gesloten stand

onomkeerbaar, 230 Vac, snel, vetsmering, compleet met bevestigingshefboom en mechanische stop in gesloten stand

onomkeerbaar, 230 Vac, langzaam, vetsmering, compleet met bevestigingshefboom en mechanische stop in gesloten stand

onomkeerbaar, 230 Vac, oliebadsmering, compleet met bevestigingshefboom en mechanische stop in gesloten stand

Code Beschrijving Stuks/pallet

MECX

MECF

20

20

diepgetrokken funderingskist uit roestvast staal, met mechanische stop bij opening 

diepgetrokken funderingskist, deklaag met kataforese-lak en voorzien van mechanische stop bij opening

Code Beschrijving Stuks/pallet

N.B.: sleutelontgrendeling vrijelijk te combineren met keuze uit de modellen MEA2 en MEA3
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Beperkingen

De vorm en de hoogte van de poort 
alsook de aanwezigheid van sterke wind
kunnen de in de grafiek weergegeven
waarden aanzienlijk verlagen.
Kies in gebieden met veel wind
bij voorkeur de 230 Vac-modellen

Technische gegevens

Voeding (Vac 50 Hz)

(Vdc)

Opname bij gebruik (A)

Vermogen (W)

Ingebouwde condensator (µF)

Beschermingsgraad (IP)

Koppel (Nm)

Snelheid (Rpm)

Werkingstemperatuur (°C Min/Max)

Thermische beveiliging (°C)

Bedrijfscyclus (%)

Afmetingen (mm)

Gewicht (kg)

ME3024 ME3000 ME3000L ME3010
- 230

24 -

5 1,2 1,3 1,2

120 250 300 250

- 10 12

67

250 300 250 300

1,4 1,14 0,8 1,14

-20 ÷ +50

- 140

80 30 40

390x194,5x322

11 11,5
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Slot voor 
Memory card 

„Update“ 

Slot voor  
Module: 

Sluisverkeer  

Slot voor 
Module: 

8 Meldingen 

 
Op - Stop - Neer 
      toetsen 
    in de deksel 
van de besturing 

Voor Onderlat: 
Optisch (FRABA) 
Elektrisch 8K2 
Pneumatisch 1K2 

 
Puls Schakelaar: 
trek schakelaar / 
afstandsbediening / 
radar, lusdetector 

Keuze Schakelaar  
voor “Zomer – 
Winter” 
Schakeling 
Externe of inbouw 
schakelaar  

 

Fotocellen: 
beveiliging van de   
opening. 
zender / ontvanger of 
zender / reflector 

 
24V/DC  
Verzorging 
max. 1000 mA 
 

Op - Stop - Neer 
Toetsen of Sleutel 
- schakelaar / 
Inductie lussen 
“Binnen & Buiten” 

Keuze Schakelaar 
voor  
tijdsluiting 
“on – off” 
Sleutel of inbouw 
schakelaar 

Noodstop 
voor: 

  externe of 
  inbouw      
  schakelaar 
 

  UBS - Slot 
  voor  
  plug en play     
    installatie 
 
 
  sleutel / toetsen -    
     schakelaar/ 
 afstandsbediening/ 
       Foto cell 
   

 
Verkeerslichten 
  Rood - Groen 
       voor: 
Een Richting  
         of 
Twee Richting    
    Verkeer 
 
Verkeerslichten -

besturing 
blijft ook bestaan, 

bij permanent 
geopende deur 

 

  230V/AC  
    Externe   
  verzorging 
 

     Net –    
 aansluiting 
     met  
 CEE Stekker 

     Motor - 
aansluiting 
     met  
   Stekkers 

 
Fotocellen: 
Intrek - beveiliging  
voor rolhekken 
zender / ontvanger  

Ingang voor een  
“NC” contact van de  
brandmelde centrale 
“Rook en Warmde “       
     afvoer - functie 

2 Relais -
contacten 
max. 1A 

Voor 
Meldingen  

  
 

Functie van 
het relais: 

permanent /    
impuls 
(1 sec.) 

5x UBS - Slot 
voor 

plug & play 
installatie 

 
Sleutel / Toetsen - 

schakelaar/ 
afstandsbediening

/ 
Fotocel 

Trekschakelaar 

Aansluitingen: TS 981 

Functie overzicht van de Besturing TS 981 


