
PULSAR 500
Pulsar 500, en yeni teknolojiler ile üre�lmiş, kolay 
montaj ve kullanım imkanı sağlayan soğuk hava 
deposu kapı motorudur. Her yere kolaylıkla 
sığabilecek şekilde küçük ebatlı olması sebebiyle 
daha az yer kaplar. Ayrıca küçük olmasının yanı sıra 
güçlü ve hızlı motor yapısı ile kapılarınızı sorunsuz bir 
şekilde açıp kapatmaktadır.
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Bu ürün ile tüm enerji 
sarfiyatlarınızdan tasarruf 

ederek ekosisteme katkıda 
bulunursunuz.



Pulsar 500 soğuk hava deposu kapısı önünde 
bekletmeden, forkli�lerin hızlı giriş çıkış yapmasını 
sağlayarak, size zamandan tasarruf e�rir.

Devrim niteliğindeki yeni teknolojileri ile Pulsar 500, 
benzeri olmayan ebatlarda ve özelliklerde gücünden ve 
kalitesinden ödün vermeden üre�lmiş, yepyeni bir 
soğuk hava deposu kapı motorudur.
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Lütfen Dikkat : Bu broşürdeki bilgilerin bazıları, baskıdan sonradan olabilecek değişiklikler nedeniyle doğru olmayabilir. Açıklanan yada gösterilen bazı donanımlar şu anda ek ücret 

karşılığında sunuluyor olabilir. Sipariş etmeden önce lütfen en son bilgiler için White Rose yetkili satıcınıza başvurun. Üretici firma herhangi bir zamanda ve önceden haber vermeksizin, 

fiyatlarda, renklerde, malzemelerde,özelliklerde ve modellerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Tip

Koruma sınıfı

Besleme gerilimi 230 V 50/60 Hz

Motor gerilimi 24 V D.C.

Kontrol ünitesi GTX 1024

Maksimum güç 50 W

Açma süresi 17m/dk

Çalışma sürekliliği 100%

Limit siviç tipi Enkoder

Yavaşlama Var

Çalışma sıcaklığı -20°C min +70°C max

Motor ağırlığı 3,6 Kg

Çalışma voltaj aralığı Min. 90V - Max. 280V
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Sinyalizasyon Lambası
Pulsar 500 Motor

En yeni teknolojilere sahip mikro işlemcili 
kontrol kar�na uygulanan Enkoder sistemi 
ile en hassas kontrol ve özellikleri size 
sunuyoruz.

Pulsar 500, soğuk hava deposu kapınızı siz 
her giriş çıkış yap�ğınızda otoma�k olarak 
kapatarak depo içerisindeki soğuk havanın 
dışarıya çıkması engeller, bu sayede soğuk 
havanın depo içerisinde azalmadan kalması 
sağlanarak soğutmak için yeniden enerji 
harcanmasının önüne geçilmiş olur.

TEKNİK ÖLÇÜLER

ENERJİ TASARRUFU

Sıkışma algılama özelliği 
sayesinde kapı arasında 
kalan en ufak bir cismi bile 
algılayıp kapıyı geri açar.

SIKIŞMA ALGILAMA

Opsiyonel akü özelliği 
sayesinde elek�rik 
kesin�lerinde bile kapınız 
yaklaşık 50 aracın giriş ve 
çıkışını sağlar.

GERÇEK KONFOR

motor
24 V

PULSAR 500 Elektrik enerjisi geldiğinde 
kapınız açıksa kapınızı kontrolü ve yavaş 
şekilde kapatarak açık kalmamasını sağlar.

AKILLI KAPANMA

PULSAR 500

IP54

24V motoruyla hiç 
durmadan çalışabilen 
Pulsar 500 rakiplerinden 5 
kat daha az enerji harcar.
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