
Automatyczne drzwi kurnika – Poultry Security Door PSD  

            (bez klapy drzwi) zasilane na 4 baterie AA 

Urządzenie, nazywane również elektronicznym portierem, otwiera i zamyka automatycznie klapę drzwi lub 

opcjonalnie dostępne przesuwne drzwi pionowe do 2 kg za pomocą linki wykorzystując czujnik 

światła/ustawienie czasu. Możliwy montaż w kurniku, wolierze, wybiegu dla małych zwierząt. 

Jeśli zwierzę znajdzie się pod zamykającymi się drzwiami, silnik zatrzyma się, a drzwi natychmiast otworzą się. 

Proces zamykania powtarza się następnie automatycznie jeszcze dwukrotnie. Przy czwartej próbie zamknięcia 

funkcja awaryjnego zatrzymania dezaktywuje się. Zwierzę nie jest zmuszone samodzielnie uwalniać się spod 

drzwi tak jak w przypadku produktów innych marek! 

 

Dalsze możliwości: 

- podłączenie dla przycisków zewnętrznych (manualne zamykanie i otwieranie). W przypadku montażu 

urządzenia PSD w pomieszczeniu niezbędny jest czujnik światła zewnętrznego, który można zamówić w sklepie 

JOSTechnik!  

Możliwość ustawienia następujących funkcji na zintegrowanym wyświetlaczu: 

- czas otwarcia rano: 

  Drzwi otwierają się o czasie, który został ustawiony jako „czas otwarcia“  i gdy na zewnętrz jest jasno.  

  Obydwa warunki muszą zostać spełnione.  

- opóźnienie czasu zamknięcia wieczorem: 

   Drzwi zamykają się po czasie, który został ustawiony jako „opóźnienie czasu zamknięcia“ (w minutach)   

   i gdy na zewnętrz zrobi się ciemno. Obydwa warunki muszą zostać spełnione. 

Montaż: 

PSD należy zamocować tak, aby wyciągnąć wewnętrzną linkę prosto z obudowy. Włożyć baterie (w tym celu 

należy otworzyć obudowę) lub podłączyć zasilacz sieciowy 230V / 6V DC na listwie zaciskowej w urządzeniu. 

Otwarte drzwi należy umocować za pomocą linki (należy zamówić osobno) w punkcie montażu (nakrętka 

aluminiowa), który standardowo w momencie wysyłki przedmiotu znajduje się na dolnej części obudowy (patrz 

Montaż).  

Linka drzwi może być poprowadzona poprzez krążki linowe lub prowadzące, dlatego możliwości montażu PSD 

są zróżnicowane (patrz przykłady montażu).  

Dostawa bez drzwi: 

- urządzenie Poultry Security Door PSD z czujnikiem światła i wyświetlaczem posiadającym menu jako moduł 

zegara sterującego, linką z nakrętką mocującą poza obudową (wymiary: szerokość 1200 mm, długość 120 mm, 

wysokość 55 mm)  

- 4 baterie AA i zasilacz sieciowy 230 V / 6 V DC (dopuszczenie do użytku w pomieszczeniach)   

  

Nie dostarczmy zestawu elementów do samodzielnego montażu, tylko urządzenie gotowe do eksploatacji! 

Prosimy koniecznie przeczytać informację na fakturze dot. ściągnięcia instrukcji obsługi!!  

 

 

 


