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De Cardin schuifpoortmotoren zijn zeer krachtige 24 volt 
aandrijvingen die uitermate geschikt zijn voor industrieel 
gebruik. De SLX1524 is ontworpen voor intensief gebruik en 
kan worden gebruikt bij poorten tot een maximum gewicht van 
1500kg. De SLX3024 kan poorten tot 3000 kg aan. De besturing 
van de motor bestaat uit een intelligente regeling met soft 
start- en stopsysteem. Hierdoor stopt en start de poort op een 
rustige manier en worden de levensduur van de motor en andere 
onderdelen sterk verlengd. Dankzij de ingebouwde batterij 
kan de poort ook bij een stroomonderbreking of in andere 
noodgevallen een beperkt aantal keren geopend of gesloten 
worden.
De besturing maakt gebruik van een potentiaalvrij 
contact. Dit zorgt ervoor dat de poort op verschillende 
manieren kan aangestuurd worden. De motor kan bediend 
worden door een sleutelschakelaar, afstandsbediening, 
toegangscontrolesystemen allerhande,... 
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Productfiche Schuifpoortmotoren Cardin NL 11-2018

SLX1524 & SLX3024
Cardin schuifpoortmotor 24 Vdc met encoder en HF geïntegreerde 
batterijen, voor schuifpoorten met een gewicht van maximum 
1500 kg (SLX1524) of 3000 kg (SLX3024). 

Het systeem bestaat uit:
• een elektronische sturingseenheid
• een 433 MHz-ontvanger “FM”
• een acculader,
• reservebatterijen.

Controle van de poortpositie wordt gedaan door een encoder met 
programmering door zelf-aanleren, waardoor de installatietijd 
tot een minimum beperkt wordt.  

Op het display van de electronische sturing worden alle 
programmatiestappen en de werkingstellers van de aandrijving 
weergegeven.

SCHUIFPOORTMOTOREN CARDIN

MODEL SLX1524 SLX3024

Voeding 230 Vac

Frequentie 50 Hz

Stroom 0.9 A 1.1A

Verbruik 200 W 250 W

Snelheid 9.3 m/min 8 m/min

Max. koppel 74 Nm 90 Nm

Werkingstemperatuur -20°C tot +55°C

Beschermingsgraad IP44

De inhoud van deze productfiche is louter informatief.  
Segaf wijst alle verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of wijzigingen af.

AFMETINGEN SLX1524

AFMETINGEN SLX3024


