Installationsuppgifter

Garageportsöppnare G50, G70, G80

*

Arbetsområde
Drivenhetens totallängd

Drivenhet

G50

G70

G80

Arbetsområde

2 650 mm 2 725 mm 2 725 mm

Drivenhetens
totallängd

3 220 mm 3 295 mm 3 295 mm

* Utrymme som krävs för installation

Det ska vara minst 30 mm mellan garageportens högsta punkt och taket. Tänk på arbetsområdet.

Tillbehör

Tillbehör utrustad med det bästa
-serien har ett stort utbud av praktiska
tillbehör. Oavsett om du vill ha en liten handsändare eller
fler säkerhetsfunktioner har vi de tillbehör du behöver.

Trådlöst kodlås
Med radiokodsändaren slipper du besväret att
dra kabel. Med vår upplysta radiokodsändare
kan du trådlöst per impuls styra upp till 3
portmekanismer (standard på
G80).

Motordrivna garageportar
och infartsgrindar

Handsändare 2-kanals ”Mini”
Elegant och mycket praktisk. Den förkromade
nyckelringen passar alla nyckelkrokar (2 stycken
ingår som standard för alla modeller).

Handsändaren

Nyckelbrytare
Öppna och stäng garageporten med en nyckel på
utsidan av garageväggen . Nyckelomkopplaren finns
i två versioner, infälld i eller monterad på väggen.

Car

Sändaren finns i bilens cigarettändare och
är därför alltid nära till hands.

Nödöppning
Väsentligt för garage utan separat ingång. Du kan
för hand enkelt öppna och stänga garageporten
under strömavbrott.

Väggbrytare
Innekontrollknappen sitter på innerväggen för
säker och bekväm öppning och stängning av
garaget (standard på
G70 och
G80).

Fotocell
Plus för ännu mer säkerhet. Fotocellen känner direkt av
människor och hinder, och stoppar portmekanismen innan
något hinner komma i kontakt med porten.

Tekniska data
G50
Användning
Garantiperiod
Max. drag- och tryckkraft
Portrörelsehastighet
Portbelysning
Avstängningsautomatik
Ändlägesavstängning/
kraftbegränsning
Motor
Driftspänning
Skyddstyp
Styrskena
Snabbupplåsning
Monteringsmaterial
Fjärrkontroll
Max. portbredd
Max. porthöjd
Max. yta
Anslutningsalternativ/
funktioner
Förpackningsmått/
vikt

G70

G80

Garageport
3 år
500 N
cirka 10,5 cm/s
2 minuter

Garageport
Garageport
4 år
5 år
700 N
800 N
cirka 13,5 cm/s
cirka 13,5 cm/s
2 minuter
2 minuter
kan automatiskt ställas in för båda riktningarna
självlärande, slitagefri - inga mekaniska brytare används, inbyggd gångtidsbegränsning. Efter varje fullbordad portrörelse
körs den efterjusterande avstängningsautomatiken
Självlåsande likströmsväxelmotor med lägesgivare
230/240 VAC
230/240 VAC
230/240 VAC
Bara för torra utrymmen
med en 30 mm extremt platt patenterad,
förmonterad med en 30 mm extremt platt patenterad, 3-delad och underhållsfri kuggrem
3-delad och underhållsfri kuggrem
hanteras från insidan med draglina vid strömavbrott
Universalbeslag för takskjuts- och sektionsportar och fästanordningar
2-knappars mini-handsändare RSC (433 MHz) och en inbyggd mottagare på kontrollkortet, med 6 förinställningar
för 6 handsändare. Driftsäkert system med
3 000 mm
4 000 mm
5 000 mm
2 250 mm (sektionsport), 2 750 mm (takskjutsport) 2 375 mm (sektionsport), 2 750 mm (takskjutsport) 2 375 mm (sektionsport), 2 750 mm (takskjutsport)
7 m2
9,5 m2
12,5 m2
Knapp/impuls/, 2-tråds fotocell
Kartong: 191 x 1 175 x153 mm (B x H x D),
fraktvikt cirka 10 kg

Kartong: 261 x 1 156 x 153 mm (B x H x D),
fraktvikt cirka 14 kg

MADE IN GERMANY

Garageportsöppnare

för garaget säkert, tyst och pålitligt
Den nya och trendiga serien portöppnare
uppfyller alla krav och önskemål.
De är starka, säkra, tysta och mycket
tillförlitliga.
De är praktiskt förpackade och
kännetecknas av sin styrka och sina
tillbehör.
Attraktiv design
Två eleganta
2-kanalshandsändare
ingår som standard med
varje enhet, och passar
perfekt med sin kromade
utformning på nyckelringen.

Limus one G50
Supertyst teknik
Kuggremstekniken
öppnar tyst garageporten och är
också underhållsfri. Jobbet med att
olja och smörja in är ett minne
blott.
Din säkerhet är viktig för oss
Den inbyggda avstängningsautomatiken
reagerar omedelbart och stoppar vid
alla typer av hinder.
På så sätt finns inte risk för klämskador.
Våra drivmekanismer är testade och
certifierade enligt europeisk standard
13241-1.
Snabb och enkel
Installation av alla
enheter går snabbt och enkelt och
med få handgrepp.

MADE IN GERMANY

3-delad styrskena
på
G50

Limus one G70

Limus one G80

Max. dragkraft 500 N

Max. dragkraft 700 N

Max. dragkraft 800 N

Portstorlek upp till
7 m2

Portstorlek upp till
9,5 m2

Portstorlek upp till
12,5 m2

Skarvbara
styrskenor

Förmonterad
styrskena

Förmonterad
styrskena

2 handsändare ingår

2 handsändare ingår

2 handsändare ingår

Väggbrytare

Väggbrytare
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Tillverkad i Tyskland
Alla
produkter är till
100% tillverkade i Tyskland och
står för kvalitet och säkerhet.
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3-delad, förmonterad styrskena på
G70 och G80, installationsklar på 90 sekunder

Trådlöst kodlås
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