
IP68MCBS80
PRODUCT DESCRIPTION

Linear electric actuator Motorline model MCBS80 with self-aligning 
tilting mouvement, complete with support and fitting accessory for top 
hung windows or sun blades and louvers. Operation at 230V 50Hz, or, as 
an alternative, at 24V DC. Max. traction and thrust force 800N. Preset for 
the synchronous operation of two actuators on the same window. 
Available strokes: 200 - 800 - 1000mm. Worm screw in stainless steel and 
IP68 protection degree for 200mm stroke. IP65 for 800 and 1000mm 
strokes. CE marked device.

24Vdc
800 N
800 N

1 A
6,5 mm/s

Yes
S2 de 3 min
-20°C + 60°C

Yes
Yes
Mechanical / Electronic

Linear stem actuator
Thrust force 800N
Adjustable stroke max. 1000 mm

High degree of protection 
against dust and water IP68.

Stainless steel drive.

Millimetrically adjustable stroke.

Power Supply voltage *
Maximum load applicable in thrust
Maximum applicable load in traction
Stroke
Absorbed current
Idle translation speed 
Duration of the idle stroke
Double insulated
Service type
Operating temperature
Protection class
Parallel connection
Synchronous operation of more motors on the same window
Limit Switch

* power supply cable not included

230V ~ 50Hz
800 N
800 N
200 - 800 - 1000 mm
0,2 A
6,5 mm/s

(stroke/idle translation speed)
Yes
S2 de 3 min
-20°C + 60°C

IP68 (cursos 200-400) IP65 (cursos 600-800-1000)
Yes
Yes
Mechanical / Electronic

TECHNICAL SPECIFICATIONS MCBS80 230V MCBS80 24V

This product does not support constant power after the 
course is over, having a limit of 120sec to turn it off after 

reaching the limit switch.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Motor elétrico linear MOTORLINE modelo MCBS80 com movimento 
basculante autocompensador, completo com suporte e acessório de 
fixação para janelas suspensas ou lâminas de sol e persianas. 
Funcionamento a 230V 50Hz ou, em alternativa, a 24Vdc. 
800N de força e impulso máximos. 
Predefinição para operação síncrona de dois motores na mesma janela. 
Cursos disponíveis: 200 - 800 - 1000mm. 
Parafuso sem-fim em aço inoxidável e grau de proteção IP68 para curso 
de 200mm. 
IP65 para cursos de 800 e 1000 mm. Dispositivo com marcação CE.

24Vdc
800 N
800 N

1 A
6,5 mm/s

Sim
S2 de 3 min
-20°C + 60°C

Sim
Sim
Mecânico/Eletrónico

Motor de haste linear
Força 800N
Curso ajustável máx. 1000 milímetros

Alto grau de proteção contra 
poeira e água IP68.

Acionamento em aço inoxidável.

Curso milimetricamente ajustável.

Fonte de alimentação *
Carga máxima aplicável ao empurrar
Carga máxima aplicável em tração
Curso
Corrente absorvida
Velocidade 
Duração do curso de marcha lenta
Isolamento duplo
Tipo de serviço
Temperatura de funcinamento
Grau de proteção
Conexão paralela
Func. sincronizado de mais motores na mesma janela
Fim de curso

* cabo de alimentação não incluído

230V ~ 50Hz
800 N
800 N
200 - 800 - 1000 mm
0,2 A
6,5 mm/s

(velocidade de tradução do curso/inativo)
Sim
S2 de 3 min
-20°C + 60°C

IP68 (cursos 200-400) IP65 (cursos 600-800-1000)
Sim
Sim
Mecânico/Eletrónico

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MCBS80 230V MCBS80 24V

Este produto não suporta alimentação constante depois de 
terminado o curso, tendo um limite de 120seg para desligar a 

mesma depois de atingido o fim de curso.
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