Puur gebruiksgemak.
Motoren, bedieningen en veiligheid.

Motoren en bedieningsonderdelen die u van een
L-Door sectionele garagepoort verwacht.
Veel mensen kiezen voor een, al dan niet geautomatiseerde, motorisch
aangestuurde garagepoort en dat is te begrijpen. Voeg de voordelen van een
sectionele poort en van automatisering samen en men heeft meteen de meest
gebruiksvriendelijke garagepoort. Net als bij de fabricatie van onze poorten
leggen wij op gebied van de kwaliteit van onze motoren en bedieningsonderdelen, de lat hoog. Daarbij houden we niet enkel rekening met de duurzaamheid van deze producten maar evengoed met de gebruiksvriendelijkheid, het
design en de veiligheid voor de gebruiker. Stuk voor stuk kwaliteitsproducten
dus die van uw L-Door sectionele poort een compleet en hoogwaardig
systeem maken.

De afstandsbediening voorziet
standaard twee tweekanaalzenders
en een zenderhouder.

Deze paddestoelvormige
afstandsbediening stopt u in de
sigarenaansteker van uw wagen.

Motoren die afgestemd zijn op hun taak
en uw comfort.
Afhankelijk van het formaat en het gewicht
van uw sectionele poort hebben we aangepaste aandrijfsystemen ter beschikking.
Stevige en betrouwbare motoren die op

Afhankelijk van het formaat en gewicht van
uw sectionele poort wordt het type motor
bepaald. Allen in dezelfde platte en
esthetische behuizing maar telkens met
een verschillend vermogen.

Alle motoren zijn voorzien van
een verlichting met timer maar
kunnen uitgebreid worden met
energiebesparende lampen
voor extra lichtcomfort.

Een handig en discreet
vormgegeven codeklavier.

verscheidene manieren kunnen worden
bediend. Met een traditionele of elektronische
sleutel, een codeklavier of de afstandsbediening. Nieuwe technologie reduceert het
stroomverbruik van de motor in de standbymodus met liefst 75% ten opzichte van
vroegere motoren. De meer geavanceerde
types laten zelfs toe zich van stroom te
voorzien via een zonnepaneel of geïntegreerd
te worden in uw domotica-systeem. Wie
echter voor maximaal comfort gaat kiest
voor het model 250.2 Speed, waardoor uw
garagepoort 50% sneller open en dicht gaat.
Alle modellen zijn standaard uitgerust met
verlichting maar zijn uit te breiden met extra
energiebesparende lampen.

De elektronische contactsleutelbediening
wordt, amper zichtbaar, in de muur
gemonteerd.

Uw sectionele poort kan ook
bediend worden met een
inbouw- of opbouwcylinderslot.

Uw sectionele poort is
standaard voorzien van een
onderloopbeveiliging.

Mechanische voorzieningen.
L-Door sectionele poorten zijn voorzien van
een vingerklemveiligheid. De vorm van de
panelen voorkomt dat vingers kunnen gekneld
raken. De poorten zijn ook voorzien op het
breken van de veren. Mocht dit ooit gebeuren
dan voorkomen mechanische oplossingen dat
de poort kan naar beneden vallen.
En als de bediening faalt?
Het komt zelden voor maar voorkomen is
beter dan genezen, zegt het spreekwoord.
Daarom kunt u alle L-Door sectionele poorten
steeds manueel aan de binnenzijde openen.
Garages waar men enkel langs de garagepoort
binnen kan, kunnen we voorzien van een een
cylinderslot waardoor u via de noodontkoppeling de poort toch manueel kan bedienen.
Onderloopbeveiliging.
Alle gemotoriseerde poorten zijn uitgerust met
een onderloopbeveiliging. Van zodra de poort
weerstand ervaart komt ze meteen tot stilstand.
Uw kinderen en huisdieren zijn dus perfect
veilig. Daarenboven kunt u de poort uitrusten
met een fotocel. Van zodra de straal doorkruist
wordt komt de poort meteen tot stilstand.
Garagepoorten die voorzien zijn van een deur
komen dankzij het loopdeurcontact niet in
beweging als de deur niet helemaal is gesloten.
Meer informatie kan u vinden op www.l-door.be
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Wees gerust veeleisend

PREFERENZ

Motorisatie en automatisatie bieden heel wat
comfort maar hoe veilig zijn die systemen,
vraagt u zich mogelijk af. L-Door sectionele
poorten voldoen aan alle voorschriften die
de Europese Unie voorschrijft op vlak van
veiligheid. Zowel de mechanische onderdelen
en systemen als de elektrisch aangestuurde
elementen hebben alle voorzieningen die uw
veiligheid moeten garanderen.

Onder voorbehoud van technische wijzigingen. Deze folder is geen contractueel document.

Veiligheid voor alles.

