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GC 363
DOMENII DE UTILIZARE

Comanda și asigurarea ușilor glisante automate

Uși de interior și uși de exterior

Condiții de pardoseală nefavorabile, de exemplu, pardoseală reflectorizantă, covor de pardoseală, șine
metalice

Montaj pe perete, tavan sau sub tencuială în tavan
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Detector combinat pentru comanda și asigurarea ușilor glisante
automate cu zece combinații de setare a cortinei optice
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CARACTERISTICI

Detector de mișcare cu radar, cortină optică cu infraroșu și dispozitiv de înregistrare a prezenței unei
persoane

Detectare fiabilă la o înălțime de montaj de până 3500 mm

Zece configurații setabile ale senzorului cortină, fără prisme luminoase suplimentare

Datorită zonei mari de detecție pe pardoseală sunt necesari mai puțini senzori per total

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

Toate setările pot fi efectuate prin intermediul telecomenzii

Efort de montaj redus prin combinația între unitatea de comandă și dispozitivul de protecție într-un sigur
dispozitiv
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DATE TEHNICE

Nume comercial GC 363

Dimensiuni 270 x 58 x 58 mm

Tehnologie Unde electromagnetice radar/raze infraroșii active

Număr cortine optice 2

Curent de funcționare 125 mA

Ieșire Contact de releu cu potențial zero

Tip de protecție IP54

Tip de racord al cablului Conector de sistem

Lungime cablu de conexiune 2600 mm

Înălțime de montaj (min.) 2000 mm

Înălțime de montaj (max.) 3500 mm

Greutate 250 g

Temperatură de funcționare -25 - 55 °C

Umiditate a aerului 0-95 % relativ, fără condens

Nonconformitate DIN 18650, EN 16005

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire Descriere
Nr.
ident. Culoare Dimensiuni Ieșire

Detector combinat
GC 363 SF

Detector combinat pentru controlul și protecția
ușilor culisante automate în direcția de evacuare

151240 conform
RAL

270 x 58 x
58 mm

Detector combinat
GC 363 SF

Detector combinat pentru controlul și protecția
ușilor culisante automate în direcția de evacuare

151239 negru 270 x 58 x
58 mm

Detector combinat
GC 363 R

Detector combinat pentru comanda și asigurarea
ușilor glisante automate

151237 negru 270 x 58 x
58 mm

Contact de releu cu
potențial zero

Detector combinat
GC 363 R

Detector combinat pentru comanda și asigurarea
ușilor glisante automate

151238 conform
RAL

270 x 58 x
58 mm

Contact de releu cu
potențial zero
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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 PLANȘEU GC 363 / GC 339

Set de montaj pentru aplicarea detectorului pe tavan 

Denumire Descriere Nr. ident. Culoare Dimensiuni

Set de montaj în planșeu GC 363 / GC
339

Set de montaj pentru integrarea senzorului în
planșeu

151254 alb 360 x 83.3 x 20.5
mm

Set de montaj în planșeu GC 363 / GC
339

Set de montaj pentru integrarea senzorului în
planșeu

151253 negru 360 x 83.3 x 20.5
mm

CAPAC DE PROTECȚIE LA INTEMPERII GC 363 / GC 339  *

Protejează senzorul în cazul instalațiilor exterioare

Denumire Descriere Nr. ident. Culoare Dimensiuni

Capac de protecție la intemperii pentru GC
363, GC 339

Protejează împotriva precipitațiilor în zona
de exterior

158250 negru 309 x 73 x 73
mm
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CORNIER DE FIXARE ÎN TAVAN GC 363  *

Pentru fixarea senzorului în tavan

Denumire Nr. ident. Culoare

Cornier de fixare în tavan GC 363  * 151256 negru

ADAPTOR ARC DE CERC PENTRU GC 363

Pentru montarea senzorilor la ușile glisante curbate sau ușile rotative

Denumire Nr. ident. Culoare

Adaptor arc de cerc pentru GC 363 151255 negru

SPOTFINDER  *

Pentru determinarea poziției cortinelor cu infraroșu

Denumire Descriere Nr. ident. Lungime

Spotfinder  * Dispozitiv pentru determinarea poziției cortinelor cu infraroșu 112321 80 mm

* 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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