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GC 339
ÁREAS DE APLICAÇÃO

Proteção e ativação de portas batentes, portas giratórias e portas de correr semicirculares

Portas de correr automáticas sem folha de proteção para proteção da aresta de fecho secundária

Portas interiores e exteriores

Proteção da aresta de fecho principal e secundária de janelas automatizadas
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Cortina de luz para proteção de portas batentes, portas giratórias e
portas de correr semicirculares, bem como janelas
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CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Deteção eficaz até uma altura de montagem de 3 500 mm

Dez configurações ajustáveis da cortina de luz sem prismas de luz adicionais

Colocação em funcionamento confortável através de display de matriz

Aquando da colocação em funcionamento, os LED auxiliares destinam-se ao posicionamento ideal da
cortina de luz interior à frente das folhas da porta

O impulso de abertura da porta só é ativado quando necessário

Prevenção de riscos causados por arestas de esmagamento e corte em janelas automatizadas
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DADOS TÉCNICOS

Nome de venda GC 339

Dimensões 209 x 58 x 47 mm

Tecnologia Raios de infravermelhos ativos

Quantidade de detetores de infravermelhos ativos 2

Corrente de serviço 125 mA

Tipo de proteção IP54

Tipo de ligação de cabo Conector de encaixe do sistema

Comprimento do cabo de ligação 2600 mm

Altura de montagem (mín.) 2000 mm

Altura de montagem (máx.) 3500 mm

Peso 250 g

Temperatura de serviço -25 - 55 °C

Humidade do ar 0-95 % relativo, não condensante

Conformidade com as normas DIN 18650, EN 16005

VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação Descrição N.º de ident. Cor Dimensões Tensão de serviço

GC 339 Sensor de proteção para portas automáticas 151252 conforme RAL 209 x 58 x 47 mm 24 V

GC 339 Sensor de proteção para portas automáticas 151251 preto 209 x 58 x 47 mm 24 V
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ACESSÓRIOS

COMANDO REMOTO PARA SENSORES

Comando remoto de sensores

Designação Descrição
N.º de
ident. Cor Dimensões

Comprime
nto

Comando remoto
para sensores

Ajuste e parametrização de GC 363, GC 339, GC 342 e GC
304. Compatível com GC 362, GC 333, GC 333 C e ACTIV S
GE

100061 preto 130 x 50 x
20 mm

130 mm

ADAPTADOR DE ARCO CIRCULAR PARA GC 339

Para colocação de sensores em portas de correr circulares ou portas
giratórias

Designação N.º de ident. Cor Dimensões

Adaptador de arco circular para GC 339 151540 preto 209 x 58 x 10 mm

CONJUNTO DE MONTAGEM NO TETO GC 363 / GC 339

Conjunto de montagem para aplicação do detetor no teto 

Designação Descrição
N.º de
ident. Cor Dimensões

Conjunto de montagem no teto GC 363
/ GC 339

Conjunto de montagem para integração do
detetor no teto

151254 branco 360 x 83.3 x 20.5
mm

Conjunto de montagem no teto GC 363
/ GC 339

Conjunto de montagem para integração do
detetor no teto

151253 preto 360 x 83.3 x 20.5
mm
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RESGUARDO GC 363 / GC 339  *

Protege o sensor em instalações no exterior

Designação Descrição N.º de ident. Cor Dimensões

Cobertura para GC 363, GC 339 Proteção contra a precipitação no exterior 158250 preto 309 x 73 x 73 mm

SPOTFINDER  *

Para a determinação da posição de cortinas de infravermelhos

Designação Descrição N.º de ident. Comprimento

Spotfinder  * Aparelho para determinação da posição de cortinas de infravermelhos 112321 80 mm

CONJUNTO DE MONTAGEM NO TETO GC 339, CURTO  *

Conjunto de montagem para aplicação do detetor no teto 

Designação N.º de ident. Cor Dimensões

Conjunto de montagem no teto GC 339, curto  * 200682 preto 254 x 60 x 3 mm

* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou
disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.
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