S 9060/S 9080 pro+
De garagedeuraandrijving voor morgen

LED

ACCU READY

< 1 W STAND-BY

S9060 # S10154-00003
S9080 # S10155-00001

Voordelen:
• Losse besturingsbehuizing voor
wand- of plafondmontage: gebruik
een bestaand stopcontact voor
motorvoeding

• Gecertificeerd volgens EN12445: uw
garantie voor een veilige en
betrouwbare krachtbegrenzing

• Bidirectioneel, versleuteld
radio-systeem SOMLoq2 met
terugmelding

• 1 drukknop voor het openen van uw
deur en een tweede knop voor het
aan- en uitschakelen van de
verlichting zonder motor te activeren

• Energiebesparend: <1 Watt in stand-by
• Slijtvaste en onderhoudsvrije
geveerde ketting: hogere treksterkte

(1)

• Geïntegreerde led-verlichting:
langere levensduur, meer licht en
lager verbruik

• Extra aansluitmogelijkheden
zonder spiraalkabel direct aan de
loopwagen (loopdeurcontact of
veiligheidslijst optisch of 8k2)

(2)

• Talrijke accessoires, bijvoorbeeld
handzendergeheugen Memo,
vochtigheidssensor Senso,
elektrisch slot Lock, extra LEDverlichting Lumi Pro+ ...

(3)

• Automatische optimalisatie van de
loopweg voor snel openen en veilig
sluiten

• Aansluitmogelijkheid voor back-

(4)

upbatterij voor noodbediening bij
stroomuitval

• Unieke noodontgrendeling:
ontgrendelen en terug vergrendelen
bij stroomuitval
Besturingsbehuizing met geïntegreerde radio-ontvanger
(FM 868,95 MHz)

De pro+-besturing kan achter (1),
aan het plafon (2), vóór (3) of
direct op de looprail (4) worden
gemonteerd.

OPTIES
Alle accessoires zijn eenvoudig met plug-and-play te monteren.
Connectoren hebben een kleurcode en zijn gelabeld.
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Lock # 1651V000

Vergrendelingsmagneet die de motor in
iedere positie tot een houdkracht van
300 kg (gecertificeerd) mechanisch
blokkeert en daardoor de hoge
bestaande inbraakbescherming
verbetert.

Senso #10371

Voor het detecteren van de luchtvochtigheid en de temperatuur in de
garage. De loopwagen opent en sluit
de poort desgewenst automatisch een
stuk en zorgt voor de perfecte luchtcirculatie. Minder risico op schimmel.
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Memo # 10373

Uitbreiding van het geheugen tot 450
zendcommandos. Bij een servicebeurt
kunnen de opgeslagen zenders
gemakkelijk op een nieuwe loopwagen
omgezet worden.

Lumi pro+ # S10205-00001
Extra led-verlichting voor de wandbesturing. Deze wordt parallel aan
de verlichting in de loopwagen
geschakeld en kan eenvoudig via

de handzender in- en
uitgeschakeld worden.

Alarm-/waarschuwingszoemer # 7043V000
Biedt twee opties naar keuze in
één product: De alarmzoemer herkent een inbraakpoging en waarschuwt met een luide pieptoon. De
waarschuwingszoemer laat tijdens
het sluiten een akoestisch signaal
klinken.

SOMlink # 7040V000
Met de intelligente besturingstechniek
SOMlink worden extra mogelijkheden
gecreëerd voor aanpassing van
eigenschappen en parameters met uw
smartphone of tablet.

TECHNISCHE GEGEVENS
Aandrijving

S 9060 pro+

S 9080 pro+

Max. loopweg met verlenging

7.500 mm

7.500 mm

Max. deurbreedte/deurhoogte
Sectionaal-, draai-, kanteldeuren
Zijwaartse sectionaal-, rondom- en

4.500 mm/2.500 mm
2.500 mm/2.500 mm

6.000 mm/2.500 mm
2.500 mm/3.000 mm

Bewegingsslag

2.750 mm

2.750 mm

Max. deurgewicht

120 kg

160 kg

Max. trek- en drukkracht

600 N

800 N

Max. loopwagensnelheid

240 mm/s

210 mm/s

Opgenomen vermogen (stand-by)

<1W

<1W

Inschakelduur volgens S3 in %

40 %

40 %

Aansluiting waarschuwingslicht

ja (DC 24 V/25 W)

ja (DC 24 V/25 W)

Aantal radiogeheugenplaatsen

40

40

Versie: 10/2015. Technische en optische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

