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GC 304
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 cu posibilitate separată de
reglare pentru comanda ușilor automate
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CARACTERISTICI

Posibilități separate de reglare pentru cerințe avansate în ceea ce privește mediul înconjurător

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 304

Dimensiuni 120 x 80 x 50 mm

Tehnologie Unde electromagnetice radar

Curent de funcționare 85 mA

Tip de protecție IP54

Tip de racord al cablului Conector de sistem

Lungime cablu de conexiune 5000 mm

Înălțime de montaj (max.) 4000 mm

Frecvență de emisie 24.175 GHz

Greutate 215 g

Temperatură de funcționare -20 - 55 °C

Umiditate a aerului < 90 % relativ, fără condens

Nonconformitate DIN 18650, EN 16005

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire Descriere Nr. ident. Culoare Dimensiuni
Tip de
montaj

GC 304 R Detector de mișcare cu
radar

Comanda tuturor ușilor automate
GEZE

130651 negru 120 x 80 x 50
mm
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ACCESORII

TELECOMANDĂ

Telecomandă sistem de senzori

Denumire Descriere Nr. ident. Culoare Dimensiuni Lungime

Telecomandă Setarea și reglarea parametrilor GC 363, GC 339, GC 342 și GC 304.
Compatibil cu GC 362, GC 333, GC 333 C și ACTIV S GE

100061 negru 130 x 50 x 20
mm

130 mm

SET DE MONTAJ ÎN TAVAN GC 304  *

Set de montaj pentru aplicarea detectorului pe tavan 

Denumire Descriere Nr. ident. Culoare Dimensiuni Tip de montaj

Set de montaj în tavan GC
304

Set de montaj pentru integrarea senzorului în
planșeu

130653 negru 190 x 190 x 62
mm

Înecat în
plafon

CARCASĂ DE PROTECȚIE LA INTEMPERII GC 304  *

Protejează senzorul în cazul instalațiilor exterioare

Denumire Descriere Nr. ident. Culoare Dimensiuni
Tip de
montaj

Carcasă de protecție la
intemperii GC 304

Protejează împotriva precipitațiilor în
zona de exterior

130654 transparent 197 x 100 x 97
mm

aplicat

* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau
disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.
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