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Automatische krachtinstelling

Uitermate geruisarm

Energie besparend

Duitse kwaliteit
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Technische gegevens TS 75 TS 100

Maximale trekkracht 75 kg (+/- 4%) 110 kg (+/- 4%)

Krachtinstelling automatisch automatisch

Motor 24 V DC, geruisarm 24 V DC, geruisarm

Stroomvoorziening 190 - 250 V AC 190 - 250 V AC

Snelheid max. 14,5 cm/sec. 14,5 cm/sec.

Sluitsnelheid, instelbaar van 6 tot 14,5 cm/sec. van 6 tot 14,5 cm/sec.

Verlichting 230V AC, max. 40 Watt 230V AC, max. 40 Watt

Verlichtingsduur, instelbaar 60 tot 240 sec. 60 tot 240 sec.

Knipperend vooralarm instelbaar instelbaar

Maximum aantal draadloze zender 256 256

Functie-uitbreiding met module ja ja

Ruststroomverbruik 2.0 Watt 2.0 Watt

Minimale hoogte boven de latei 35 mm 35 mm

Netto looplengte 2.580 mm 2.580 mm

Max. netto looplengte met verlenging 3.860 mm 3.860 mm

Totale lengte 3.220 mm 3.220 mm

Technische wijzigingen onder voorbehoud!

De TS  aandrijvingen kunnen 
zowel geplaatst worden op 
bestaande als op alle nieuw  
sectionale, buiten en  
binnen draaiende  
kanteldeuren, schuif of  
vleugeldeuren (mits benodigde 
mechanische toebehoren).

Optionele 4 kanaals 
cijfercodeslot op  
afstandsbediening

Optionele 2 kanaals 
MINI handzender in 
vergelijking met de stan-
daard MIDI handzender 

Optionele muurhouder 
voor MIDI handzender

Standaard geleverde  
mechanische  
muurdrukknop

TS-Serie
Garagedeur Aandrijving

Hoogwaardige Duitse 
elektronische besturing 
met permanente automa-
tische kracht meting en 
controle. Automatische 
diagnose meldingen via 
led-uitlezing. Inplugmo-
gelijkheid van AZ-, GT-, 
EI- Module

Mogelijk optionele  
uitbreidingsmodules:

AZ-Module voor automatische slui-
ting, instelbaar van 10 tot 240 sec. 
en/of onmiddellijke sluiting na  
doorgang fotocel.

GT-Module voor gedeeltelijke opening 
of afzonderlijke opening en sluiting 
impuls of dodemansbediening.

EI-Module voor automatische sluiten 
voor 1 of 2 richtingsverkeer, met 
ROOD & GROEN verkeerslichtbeheer. 
Individuele instelbare tijd voor  
groen-fase en ontruiming.

n Volledig onderhoudsvrij

n  Automatisch kettingspansysteem

n  Robuust overbrenging 

n  Geringe inbouwhoogte

n Standaard noodontgrendeling met deurgreep of trekkoord

n  Omkering bij obstakeldetectie (CE gekeurd EN 12453)

n  Soft-start en instelbare soft-stop

n  Zeer laag ruststroomverbruik (2 W)

n  Regelbare thuiskomst halogeen verlichting 28 W / 230 V

n  Aansluitmogelijkheid voor veiligheidsfotocel en noodstop 
of binnendeurcontact 

n  Afstandsbediening 433 MHz met rollingcode (HOMELINK 
compatibel)

n  Diverse mogelijkheden via uitbreidings-modules

n  Polyvalente aandrijving door zijn verscheidenheid aan 
elektrische en mechanische toebehoren (zoals bijkomende 
elektrische eindschakelaars, verlengrails,externe voeding 
24 V en 230 V voor accessoires, dipschakelaars voor 
diverse programmaties….
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