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COPILOT MOTOREDUTOR 
 Motoredutor trifásico con  potenciómetro  
 

Os motores COPILOT AIR são caracterizados pela sua simplicidade de operação ea precisão com que executa as 

ordens do regulador. 

Esta característica permanece inalterada ao longo do tempo e oferece a precisão necessária para este trabalho 

específico. 

 CARATERÍSTICAS 

 

 
 
 
 

 

 

 

• Preciso: O potenciômetro que incorpora o motoredutor 

permite regulação precisa não é alterada pelo 

movimento contínuo da janela. 

• Confortável: O sistema de desembraiado é simples e 

confiável, de modo que pode ser feito sem retirar 

qualquer peça. 

• Seguro: A tomada de conexão é selada e os 

interruptores de limite são mecânicos (não eletrônico), 

por isso diminuem o risco de avaria. 

• Confiável: O que garante um dos mais importantes 

construtores de motoredutores do mundo. 

• Fácil instalação: A caixa de conexão e controle pode ser 

removida para facilitar a colocação ou recolocação do 

motoredutores. Também trabalho sem tê-lo colocado 

no lugar de costume, melhorando a acessibilidade. Os 

interruptores de limite podem ser facilmente 

modificados movendo o "teto", realizada por dois 

parafusos muito acessíveis. 

• Versátil: Um único motor motoredutores pode ser 

adaptado a diferentes vias de janela e modelo de 

abertura (tubo, poleia, rack) com o máximo de 

compatibilidade. 
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GAMA E ACESSÓRIOS 

 

O motoredutores de COPILOT AIR é oferecido de diferentes potências, dependendo das necessidades: 

• Modelo de fase até 40 kg (para cabo) 

• Trifasíco até 60 min. (Pipe 1 / 2 ") 

• Trifasíco de 120mn. 

• Trifásico hasta 240mN. 

Um engenhoso sistema de engrenagen permite adaptar o funcionamento do motor o tipo de janela 

• 2,5 voltas máximo. � Até 300 mm. 

• 5 voltas máximo � Até 550 mm. 

• 11 voltas máximo. � Até 1200 mm. 

• 16 voltas máximo. � Até 1800 mm. 

 

  2,5 voltas           5 voltas       11 voltas       16 voltas 

Acesorios: 

• Ângulos de suporte para montagem na parede 

• Manguito para ligação com diâmetro do tubo 26-34 mm. 

• Polea de aluminio diámetro 40 mm. para enrollar cordas 

• Kit Cadeia 

• Manivela para operação manual do motor 

 

 

     
              Rolamento para tubo Manguito para tubo Poleia Kit cadeia 

 

 


