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MADE IN GERMANY
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Anvendelse Garageport Garageport Garageport
Garantiperiode 3 år 4 år 5 år
maks. træk-/trykkraft 500 N 700 N 800 N
Porthastighed ca. 10,5 cm/sek. ca. 13,5 cm/sek. ca. 13,5 cm/sek.
Åbnerbelysning Lys i 2 min. Lys i 2 min. Lys i 2 min.
Automatisk slukning indkodes separat og automatisk for begge retninger
Slukning ved endestop/
kraftbegrænsning

selvlærende, slitagefri - takket være konstruktionen uden mekaniske kontakter, inkl. integreret driftstidsbegrænsning. Ved hver portdrift efterjusterende 
slukningsautomatik

Motor Selvlåsende jævnstrømsgearmotor med hallsensor
Driftsspænding 230/240 V AC                                                             230/240 V AC                                                             230/240 V AC
Kapslingsklasse kun til tørre rum

Styreskinne
med 30 mm ekstrem fl ad, 3-delt, med 

vedligeholdelsesfri, patenteret tandrem
med 30 mm ekstrem fl ad, 3-delt, formonteret med vedligeholdelsesfri, patenteret tandrem

Hurtigåbning betjenes indefra med trækhåndtag ved strømsvigt
Monteringsmateriale Universalbeslag til sving- og sektionsporte samt monteringsmateriale

Fjernstyring
med RSC-minifjernstyringer med 2 knapper (433 MHz) og modtager integreret i styrekortet, med 6 hukommelsespladser til 6 fjernstyringer. Driftsikkert system 

med rolling code
maks. portbredde 3.000mm 4.000mm 5.000mm
maks. porthøjde 2.250 mm (sektionsport), 2.750 mm (svingport) 2.375 mm (sektionsport), 2.750 mm (svingport) 2.375 mm (sektionsport), 2.750 mm (svingport)

maks. areal 7 m2 9,5 m2 12,5 m2

Tilslutningsmuligheder/
funktioner

Føler/impuls, dobbelt fotocelle

Emballage mål/vægt
Kasse: 191 x 1.175 x153 mm (B x H x D), 

forsendelsesvægt: ca. 10 kg
Kasse: 261 x 1.156 x 153 mm (B x H x D), 

forsendelsesvægt: ca. 14 kg

Monteringsdata

Garageportåbner G50, G70, G80

Løftehøjde

Åbnerens samlede længde

Tilbehør

Portåbner
Løftehøjde

G50 G70 G80
2.650 mm  2.725 mm  2.725 mm

3.220 mm  3.295 mm  3.295 mmÅbnerens 
samlede længde

Tilbehør – optimalt udstyr
-serien  omfatter et bredt udvalg af praktisk 

tilbehør. Uanset om du helst vil have en lille handy 
fjernstyring eller større sikkerhed til portåbneren, så fi nder 
du det passende tilbehør hos os.

2-kanals minifjernstyring
Utrolig praktisk og med fl ot design. Med den 
forkromede nøglering passer fjernstyringen 
perfekt til alle nøglevedhæng (der medfølger 
som standard 2 stk. til alle portåbnere).

-Car-fjernstyringen
Fjernstyringen til bilen skal sidde 
i cigarettænderen, så den altid er lige 
ved hånden.

Indvendig sensor
Den indvendige sensor, der placeres på den 
indvendige væg i garagen, åbner og lukker 
komfortabelt og sikkert garagen (medfølger 
som standard til  G70 og G80).

Trådløs fjernbetjening
Med den trådløse fjernbetjening slipper du for 
at trække ledninger. Med den belyste trådløse 
fjernbetjening kan du styre op til 3 portåbnere 
trådløst med hver impuls (medfølger som 
standard til  G80).

Nøgleafbryder
Åbn og luk garagen med en nøgle på 
ydervæggen af garagen. Nøgleafbryderen 
fås i to versioner, monteret på eller forsænket 
i væggen.

Nødåbning
Uundværlig til garager uden separat adgang. 
Så garageporten også nemt kan åbnes 
og lukkes manuelt i tilfælde af strømsvigt.

Fotocelle
Plusset for større sikkerhed. Fotocellen registrerer 
straks personer og forhindringer og stopper porten 
berøringsfrit.

Tekniske data

OUR YOUNG LINE MADE IN GERMANY

Portåbnere af høj kvalitet til 
garage- og indkørselsporte

G80



Limus one G50

MADE IN GERMANY

Limus one G70 Limus one G80
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Garageportåbner

til din garage – 
sikker, støjsvag og driftssikker

De nye og trendorienterede portåbnere 
i -serien opfylder alle krav. 
De er effektive, sikre, støjsvage og 
utrolig driftssikre.

De fås i praktiske sæt, der adskiller 
sig fra hinanden ved deres kraft og det 
medfølgende tilbehør.

Flot design
De to 2-kanals 

fjernstyringer i et fl ot 
design, der medfølger 

som standard til alle 
portåbnerne, passer perfekt 

i ethvert nøgleknippe med 
den forkromede nøglering.

Superstøjsvag teknik
Den vedligeholdelsesfrie 
tandremsteknik fra  
åbner garageporten lydløst. 
Smøring med fedt og olie hører 
fortiden til.

Din sikkerhed er vigtig for os
Den integrerede 
slukningsautomatik reagerer 
straks og stopper ved enhver 
slags forhindring.
Fastklemning er således 
udelukket. Alle vores 
garageåbnere er testet og 
certifi ceret iht. EN 13241-1.

Hurtigt og nemt
Monteringen af alle 
-garageåbnerne er helt enkel 
og foretages med få greb.

Made in Germany
Alle -produkterne er 
100% Made in Germany og står 
for kvalitet og sikkerhed.

3-delt styreskinne til 
 G50

3-delt, formonteret styreskinne til  G70 
og G80, klar til montering på 90 sek.

OUR YOUNG LINE MADE IN GERMANY

Maks. trækkraft 500 N

Portstørrelse op til 7 m2

Klik-monteret
styreskinne

Inkl. 2 fjernstyringer

ÅRS 
GARANTI

ÅRS 
GARANTI

ÅRS 
GARANTI

Maks. trækkraft 700 N Maks. trækkraft 800 N

Portstørrelse op til 
9,5 m2

Portstørrelse op til 
12,5 m2

Formonteret
styreskinne

Formonteret
styreskinne

Inkl. 2 fjernstyringer Inkl. 2 fjernstyringer

Inkl. indvendig 
sensor

Inkl. indvendig 
sensor

Inkl. trådløs 
fjernbetjening


