828 E V

INTERNETOVÁ BRÁNA
Slúži na pripojenie garážového pohonu na
internet cez router čím umožňuje diaľkové ovládanie garážových brán z každého
miesta na svete.

747EV

PRAKTICKÉ ZARIADENIA.

BEZDRÔTOVÁ KLÁVESNICA
4 - miestny kód umožňuje diaľkové
otváranie garáže; funguje na
frekvencii 433 MHz.

PRAKTICKÉ ZARIADENIA.

E V O L U T I O N – S T R U Cˇ N Ý T E C H N I C K Ý P R E H L´ A D .

MyQ predstavuje revolučnú technológiu automatizácie garážových brán a ďalšie funkcie na monitorovanie a ovládanie garážových brán z ľubovoľného
miesta vo svete.

Inštalácia nového radu pohonov je taká jednoduchá,
že ušetrí až 50 % času inštalácie. Pri montáži sa
používa iba jedna veľkosť kľúča, Easy-to-install
takže montáž otvárača trvá iba chvíľu.

LM55EVS

IJednoduché a tiché ovládanie nového radu pohonov
garážových brán Evolution nemá konkurenciu: tiché,
spoľahlivé fungovanie.

Napájacie napätie

Maximálna rýchlosť 200 mm/s poskytuje dodatočný
komfort pre modely LM80EVS a LM100EVS bez toho,
aby ste za túto funkciu museli platiť navyše. Speed
Vyššia bezpečnosť a pohodlie pre majiteľa domu.

828EV
7 8 EV

BEZDRÔTOVÝ NÁSTENNÝ OVLÁDAČ
2 kanály, elegantný dizajn, jednoduchá
inštalácia, funguje na frekvencii 433 MHz.

10
MULTIFUNKČNÝ NÁSTENNÝ OVLÁDAČ
4 funkcie: otvorenie/zatvorenie brány;
zapnutie/vypnutie interiérového osvetlenia;
zapnutie/vypnutie prijímača, programovanie diaľkových ovládačov bez priameho
kontaktu s garážovým otváračom.

0, W

7 5EV

8

PRESVETLENÉ TLAČIDLO
tlačidlo, presvetlené, vyžaduje drôtové
prepojenie.

TX 4 UNIS

DIAĽKOVÉ OVLÁDAČE.
INTERNETOVÁ BRÁNA
Matná čierna farba vytvára veľmi elegantné príslušenstvo, ktoré môžete hrdo nosiť
zavesené na kľúčenke. Posuvný kryt bráni
neúmyselnému použitiu.

Záruka až do 10 rokov je dôkazom vysokého
štandardu kvality, ktorý predstavujú výrobky značky
LiftMaster.

Nízka spotreba elektrickej energie v pohotovostnom
režime znamená úsporu približne 10 € ročne v porovnaní s väčšinou zariadení na otváranie garážových
brán, ktoré sú inštalované vo svete.

LED diódy s dlhou životnostou ( až 50 000 hodín
prevádzky), bez fázy zohrievania, takže svetlo je ihneď jasné. Výrazne nižšie emisie CO2, pri výrobe LED
neboli použité žiadne ťažké kovy alebo ortuť.

24 V DC
600 N

650 N

Príkon v pohotovostnom
režime

Rýchlost´ otvárania

800 N

1000 N

1300 N

200 mm/s

130 mm/s

0,8 W

Osvetlenie

LED/2,5 min
remenový
ˇ
100 mm/s

160 mm/s

Nastavenie konc. polôh

200 mm/s
automatické

Soft štart/stop

áno

Programovanie automatického
zatvárania

áno

Záruka na motor

3 roky

5 rokov

6 rokov

8 rokov

10 rokov

Max. hmotnost´ brány

90 kg

110 kg

130 kg

150 kg

200 kg

RÁDIOVÝ SYSTÉM
Typ prijímaca
ˇ

Dvojfrekvencný
ˇ
6-pásmový

Dvojfrekvencný
ˇ 7-pásmový

Frekvencia

433 MHz / 868 MHz

Pamät´ové registre

40

180

180

180

180

Typ dial´kového ovládaca
ˇ (pocet
ˇ
kanálov)

2

2

4

4

4

je súcast´ou
balenia
ˇ

je súcast´ou
balenia
ˇ

je súcast´ou
balenia
ˇ

je súcast´ou
balenia
ˇ

áno

áno

áno

áno

128EV
Kompatibilita s MyQ

Nová technológia diaľkového ovládania poskytuje
najspoľahlivejší spôsob obojsmernej komunikácie,
akú sme kedy ponúkali. Prijímač dokáže komunikovať na dvoch frekvenciách, 868 MHz a 433 MHz, t.j.
pohon môžu ovládať vysielače na frekvencii 868 MHz
alebo 433 MHz.

LM130EVS

220–240 V, 50–60 Hz

Mechanizmus pohonu

N Á S T E N N É O V L Á D A C I E P R V K Y.

LM100EVS

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Typ

MONITOR GARÁŽOVÝCH BRÁN
Kontroluje polohu (zatvorená/ otvorená) až
štyroch garážových brán z ľubovoľného
miesta v dome.

LM80EVS

Confidently know what‘s going on at home
with MyQ technolog y.

Max. t´ažná sila

829EV

LM60EVS

POHONY
GARÁŽOVÝCH BRÁN.

nie
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PRODUCT BROCHURE
POHONY GARÁŽOVÝCH BRÁN

JEDNODUCHÉ OVLÁDANIE ODVŠADIAĽ.

Ďalšie informácie získate na našej stránke
w w w. l i f t m a s t e r. e u a l e b o u v á š h o m i e s t n e h o
predajcu.

MyQ poskytuje revolučnú technológiu pre automatizáciu garážových brán a ďalšie funkcie. Táto
technológia umožňuje majiteľovi domu monitorovať a ovládať garážové brány z ľubovoľného
miesta vo svete pomocou smartfónu, tabletu alebo
počítača. MyQ posunie prístup do domácností na
vyššiu úroveň.

EVOLUTION:
DIZAJN
TECHNOLÓGIOU
KEĎ SA

• N
 ová generácia LiftMaster pohonov garážových brán spája premyslenosť so súčasným dizajnom, kvalitnými materiálmi a dôvtipnými
dizajnovými prvkami.
• Pohon garážových brán s matným čiernym povrchom
a kontrastným lesklým krytom šošovky vyzerá prvotriedne, elegantne a výkonne, ale tak, že nepôsobí príliš robustne alebo rušivo.
• Inovatívny posuvný kryt bráni náhodnému stlačeniu tlačidiel. Materiál mäkký na dotyk nenápadne, ale
dôvtipne zlepšuje pocit pre používateľa.
• Nový dizajn je výsledkom názorov koncových zákazníkov v celej
Európe.

SPOJÍ S

DIAĽKOVÉ OVLÁDAČE.
Nové diaľkové ovládače – TX4VS a TX4UNIS – sú jedným z najpozoruhodnejších prvkov dizajnu v novom programe Evolution. Matná čierna farba
vytvára veľmi elegantné príslušenstvo, ktoré môžete hrdo nosiť zavesené
na kľúčenke. Posuvný kryt bráni neúmyselnému použitiu.
TX4EVS: 4-kanálový diaľkový ovládač 868 MHz s meniacim sa kódom
TX4UNIS: 4-kanálový univerzálny diaľkový ovládač 433 MHz

• Pripojte napájanie a router
• Vytvorte konto na webstránke
myliftmaster.eu
• Zaregistrujte internetovú bránu
LiftMaster
• Pridajte zariadenia vybavené s MyQ

Smartfón, tablet
alebo počítač

Internetová brána
LiftMaster

Pohon garážových brán a
infračervené bezpečnostné snímače zabezpečené
proti poruche

Otváranie, monitorovanie
alebo zatváranie
garážových brán

INTERNETOVÁ BRÁNA.

MONITOR GARÁŽOVÝCH BRÁN.

Funkcie nového revolučného príslušenstva: zabudovaná technológia
MyQ slúžiaca na pripojenie na internet, ktorá umožňuje monitorovanie a
ovládanie pohonov garážových brán v dome alebo okolo domu a z ľubovoľného miesta vo svete pomocou smartfónu alebo počítača.
Používa obojsmerný komunikačný systém. Jednoduchá a rýchla inštalácia prostredníctvom routera. Žiadny ročný aktivačný poplatok. Kompatibilné s nasledujúcimi výrobkami
LiftMaster:
pohony garážových brán LiftMaster Evolution (LM60EVS, LM80EVS,
LM100EVS, LM130EVS).

Aktivovaná technológia myQ umožňuje monitorovanie a zatváranie až
štyroch garážových brán z ľubovoľnej miestnosti v dome. Zvuková
výstraha s nastaviteľnou hlasitosťou pri otváraní garážových brán.
Rýchla a jednoduchá inštalácia. Kompatibilnés pohonmi garážových brán
LiftMaster Evolution (LM60EVS, LM80EVS, LM100EVS, LM130EVS).

