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DOMENII DE UTILIZARE

Unitate de comandă pentru ușile batante, glisante, cu falț, rotative și uși glisante rotunde

Uși de interior și uși de exterior
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Detector de mișcare cu radar pentru sistemul de comandă a
ușilor automate
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CARACTERISTICI

Punere în funcțiune confortabilă cu ajutorul setărilor programate în prealabil

Configurare posibilă prin intermediul butoanelor sau telecomenzilor

Câmp de radar clar definit (câmp îngust sau lat) cu detecție fiabilă

Sistemul de urmărire a mișcării integrat înregistrează inclusiv deplasările lente

Sistemul de detecție a direcției de deplasare și înlăturarea traficului transversal scade consumul de
energie al clădirii

Impulsul de deschidere al ușii este declanșat numai la nevoie
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DATE TEHNICE

Nume comercial GC 302

Dimensiuni 176 x 62 x 52 mm

Tehnologie Unde electromagnetice radar

Curent de funcționare 50 mA

Tip de protecție IP54

Tip de racord al cablului Bloc terminal tată

Lungime cablu de conexiune 5000 mm

Înălțime de montaj (max.) 4000 mm

Frecvență de emisie 24.125 GHz

Greutate 150 g

Temperatură de funcționare -20 - 60 °C

Umiditate a aerului 0-90 % relativ, fără condens

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire Descriere Nr. ident. Culoare Dimensiuni Ieșire

GC 302 R Detector de
mișcare cu radar

Detector de mișcare cu radar pentru
sistemul de comandă a ușilor automate

124087 negru 176 x 62 x 52
mm

Contact de releu cu
potențial zero

GC 302 R Detector de
mișcare cu radar

Detector de mișcare cu radar pentru
sistemul de comandă a ușilor automate

124088 conform
RAL

176 x 62 x 52
mm

Contact de releu cu
potențial zero

F i ș a  c u  d a t e l e  p r o d u s u l u i  |  P a g i n a  2  d i n  3

G C  3 0 2

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2023-05-14T04:56:39Z



ACCESORII

SET DE MONTAJ ÎN TAVAN GC 302

Set de montaj pentru aplicarea detectorului pe tavan 

Denumire Descriere Nr. ident. Culoare Dimensiuni Lungime

Set de montaj în tavan GC
302

Set de montaj pentru integrarea senzorului în
planșeu

115384 alb 246 x 246 x 4 x 45
mm

246 mm

CARCASĂ DE PROTECȚIE LA INTEMPERII GC 302

Protejează senzorul în cazul instalațiilor exterioare

Denumire Descriere Nr. ident. Culoare Dimensiuni
Tip de
montaj

Carcasă de protecție la intemperii
GC 302

Protejează împotriva precipitațiilor în
zona de exterior

115339 EV1 175 x 56 x 92.6
mm

aplicat
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