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Hörmann ProMatic Akku
A Hörmann garázskapu-mozgató minden előnye és kényelme rendelkezésre
áll, most már ott is, ahol nincsen áramcsatlakozás

Pontos méretek
Egyszerű szállítás

40-napos működési idő
Egyszerű feltöltés éjszaka

Vezetősínbe elhelyezett kapuretesz
Hörmann szabadalom

Megoldás a készgarázsok és az áramcsatlakozással
nem rendelkező sorgarázsok motorizálására

ProMatic Akku garázskapu-mozgató
Jellemzők:
max.8m2 kapulap-felületig
illetve 3000 mm kapuszélességig
Húzó és nyomóerő: 350 N

Akku
Használati idő: ca.40 nap**
Töltési idő: 5-10 óra***
Súly: 8,8 kg
Méret: 330x220x115 mm
Szállítási egység
A teljes meghajtás 2 gombos
kéziadóval
Akku akkumulátor töltővel
5 m összekötő kábel
Akku tartó, szerelési anyag

ÚJ napelemes modul
opcionálisan rendelhető,
Szerelési anyagokkal,
10 m csatlakozó kábellel
és töltésszabályozóval szállítjuk.
Méret: 300 x 400 mm
** 4 nyitási ciklus és 20 C hőmérséklet esetén
*** függ az akku töltöttségi állapotától

Kényelmes nyitás áramcsatlakozás nélkül
Egy gombnyomásra nyithatóvá válik az Ön garázskapuja is, abban az
esetben is ha nincs áramcsatlakozás a garázsban. A ProMatic Akku
saját áramellátást biztosít, így akár 40-napon keresztül megoldott a kapu
motoros működtetése anélkül, hogy az akkumulátort újra kellene tölteni.
Egyszerű akkumulátor feltöltés
Az akku lemerülése előtt röviddel ﬁgyelmeztető hanggal jelzi, hogy
tölteni kell. Ekkor -akárcsak a mobiltelefonnál- egyszerűen csatlakoztatni
kell egy áramforráshoz és egy éjszaka alatt ismét feltölti az akkut és a
motor újra működőképes. A motorhoz csereakkumulátor is vásárolható.
Különösen kényelmes az új napelemes modullal
Az opcionálisan kapható napelemes modul használatával, megtakarítja
az akku kézi feltöltését. A modul egyszerűen felszerelhető a garázs
falára vagy tetejére.

5 év
garancia*

Egyszerı szerelés
Az 5 m hosszú összekötő kábel segítségével az akku elhelyezése a
garázsban rugalmasan megoldható. Szerelhető a falra, a kapu sínjére,
illetve a talajra is. A szokásos szerelési segédanyagok és egy speciális
doboz az akku a szállítására a csomagban található.
Amennyiben a garázsnak nincsen második bejárata, akkor külső
szükségkireteszelőt kell felszerelni.
Kérjen tanácsot a szakkereskedőtől!

* Garancia feltételek, kiírási szövegek és minden további információt a
Hörmann garázskapu meghajtásokról az alábbi címen talál:
www.hormann.com

(Kiadás 06.05) 85236 H/P
Nyomtatás dátuma 07.05

Billenő- és szekcionált kapukhoz is használható
A ProMatic Akku kapumozgató minden billenő- és szekcionáltgarázskapuhoz –új és régi kivitelekhez is- használható.

