MEER COMFORT BIJ U THUIS

Kwaliteitsaandrijvingen voor
garagedeuren en inrithekken
Garagedeuraandrijving LIFTRONIC
voor kantel- en sectionaaldeuren
Inrithek-aandrijving PORTRONIC
voor draai- en schuifhekken
Met geteste veiligheid
conform aan de hoge eisen
van de Europese norm 13241-1
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EcoStar garagedeuraandrijvingen:

Jaar

Twee fraai gevormde
2-kanaal-handzenders met
verchroomde sleutelringhouders, standaard bij elke
aandrijving (afbeelding in
originele grootte).

Geruisarme
tandriemtechniek
De EcoStar LIFTRONIC aandrĳving opent en sluit
uw garagedeur aangenaam zacht. Bovendien
spaart u, in tegenstelling tot de met kettingen
bediende aandrĳvingen, het invetten en oliën.

LIFTRONIC 500

Veilige uitschakelautomaat
De deur stopt automatisch bĳ contact met een
hindernis. Door deze functie wordt op elk
ogenblik een maximale beveiliging tegen
ongevallen geboden.

Max. trekkracht 500 N

Deurmaat tot 7 m2

Eenvoudige montage
De LIFTRONIC aandrĳvingen kunt u probleemloos en met weinige handelingen aan alle
kantel- en sectionaaldeuren monteren.

In elkaar steekbare
geleidingsrail
Incl. 2 handzenders

Veiligheid gegarandeerd
EcoStar LIFTRONIC aandrĳvingen zĳn
afzonderlĳk en in combinatie met alle EcoStar
en Hörmann garagedeuren conform aan
de Europese norm 13241-1 gekeurd
en gecertiﬁceerd.

HÖRMANN QUALITY
MADE IN GERMANY
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Made in Germany
Alle Ecostar LIFTRONIC aandrĳvingen
worden volledig in Duitsland
gefabriceerd. Op deze kwaliteit kunt
u betrouwen.

3-delige geleidingsrail
bij de LIFTRONIC 500
*Garantievoorwaarden onder www.ecostar.de
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krachtig, veilig, geruisarm

Jaar

LIFTRONIC 700

LIFTRONIC 800

Max. trekkracht 700 N

Max. trekkracht 800 N

Deurmaat tot 9,5 m2

Deurmaat tot 12,5 m2

Voorgemonteerde
geleidingsrail

Voorgemonteerde
geleidingsrail

Incl. 2 handzenders

Incl. 2 handzenders

Incl. binnendrukknopschakelaar

Incl. binnendrukknopschakelaar
Incl. radio-codeschakelaar

3-delige voorgemonteerde geleidingsrail bij de
LIFTRONIC 700 en LIFTRONIC 800, in 90 sec inbouwklaar.
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Vrije toegang tot het eigen grondstuk:
ANTI

*

bĳ contact met een onverwachte hindernis. Extra veiligheid bieden
optionele fotocellen, die contactloos personen en voorwerpen
detecteren.
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EcoStar inrithekaandrĳvingen bieden u hoge veiligheid, want zĳ zĳn
veilig in iedere fase van het openen en sluiten. De deur stopt meteen

G

Geruststellend veilig

Jaar

Geruisarme werking
EcoStar aandrĳvingen voor inrithekken zorgen voor een rustige
en veilige hekloop. Het hek loopt aan zonder haperen en wordt
bĳ het sluiten zacht afgeremd.

Veiligheid gegarandeerd
De EcoStar aandrĳvingen voor inrithekken
PORTRONIC bieden u TÜV-gekeurde
veiligheid bĳ uw woning, conform aan
de Europese norm DIN EN 13241-1.

Draaihekaandrĳving
PORTRONIC-D 5000
Max. trekkracht 800 N

Goed voorbereid
Voor 2-vleugelige
draaihekken

De besturing van de aandrĳving is reeds voorbereid
voor nuttige toebehoren zoals een fotocel,
een signaallamp of de binnenplaatsverlichting.

Voor de noodtoestand
Ook op stroomuitval is uw EcoStar inrithekaandrĳving voorbereid:
met de eenvoudig te bedienen noodontgrendeling opent u uw hek
probleemloos.

Made in Germany
EcoStar inrithekaandrĳvingen zĳn robuust en onderhoudsarm door
het weersbestendige duurzame materiaal. Dat garandeert u een
langdurige werking.

HÖRMANN QUALITY
MADE IN GERMANY
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2 x 2,5 m

Hekmaat tot max. 5 m
(2 × 2,50 m)

Incl. 2 handzenders
Synchroon openen
bĳ hekvleugels met
dezelfde breedte
Openen van één
hekvleugel
als personendoorgang
Ook voor 1-vleugelige
draaihekken als
PORTRONIC-D 2500
verkrĳgbaar

*Garantievoorwaarden onder www.ecostar.de
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EcoStar inrithek-aandrijvingen

Jaar

Schuifhekaandrĳving
PORTRONIC-S 4000
Max. trekkracht 600 N

Hekmaat tot max. 4 m

Speciale toebehoren voor
inrithek-aandrĳvingen
Fotocel
De fotocel detecteert contactloos
personen en voorwerpen en stopt
het hek onmiddellĳk. Dat betekent
veiligheid voor u en uw familie.

Dempingsproﬁel
Incl. 2 handzenders
Gedeeltelĳk openen
van het schuifhek als
personendoorgang

Een op de hekrand aangebracht
rubberen proﬁel reduceert het gevaar
voor deuken en krassen aan het voertuig.

Signaallamp
Voor meer veiligheid begeleidt

Het gebruik van een dempingsprofiel wordt aanbevolen.

de signaallamp de hekbeweging
met een optisch signaal.

Elektrisch slot/
Inloopstuk
Een extra optioneel elektrisch slot
verhindert het openspringen van het
draaihek. Eenvleugelige hekken
kunnen aan de pilaar of op de vloer worden
vergrendeld. Voor de vloervergrendeling
is er een inloopstuk noodzakelĳk dat,
in combinatie met het elektrisch slot,
het hek veilig vergrendelt.
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Praktische toebehoren
Hier vindt u een hele reeks toebehoren,
waarmee u de EcoStar aandrĳving voor
uw garagedeur of inrithek individueel
kunt uitrusten. Voor méér dagelĳks
bedieningscomfort en voor méér veiligheid.
Precies zoals het voor u thuis het beste past.

Handzender in miniformaat
Makkelĳk op te bergen, praktisch voor onderweg. De extra 2-toetsen-handzender
in het praktische miniformaat is uitermate geschikt voor de sleutelbos
(2 handzenders standaard bĳ alle aandrĳvingen).

Autozender
De handzender wordt in de sigarettenaansteker geplaatst en is daardoor
in de auto altĳd binnen handbereik.

Binnendrukknopschakelaar
De binnendrukknopschakelaar is bĳzonder praktisch en comfortabel.
U opent en sluit de deur gewoon met een druk op de knop van
de binnendrukknopschakelaar aan de binnenmuur van uw garage
(standaard bĳ LIFTRONIC 700 en LIFTRONIC 800).

Radio-codeschakelaar
Met de verlichte radio-codeschakelaar kunnen tot 3 aandrĳvingen
per impuls draadloos worden bediend. Zo bespaart u het omslachtige
leggen van leidingen (standaard bĳ LIFTRONIC 800).

Sleutelschakelaar
Hiermee bedient u de aandrĳving met een sleutel van buitenaf.
Twee versies in één apparaat – voor inbouw of opbouw.

Noodontgrendelingsslot
Voor kantel- of sectionaaldeuren. Noodzakelĳk bĳ garages zonder tweede toegang,
zodat u bĳ stroomuitval uw garagedeur langs buiten manueel kunt openen.
HÖRMANN QUALITY
MADE IN GERMANY

Fotocel voor garagedeuraandrĳvingen
De fotocel detecteert contactloos personen en voorwerpen en
stopt het hek onmiddellĳk. Dat betekent veiligheid voor u en uw familie.
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