
MŰSZAKI ADATOK

Set S 9060 base+

# 8700V000

3-részes sínegységgel, mozgó 
motorkocsival, mennyezeti vezérléssel, 
rögzítőanyaggal (vasalat, zuhanás 
elleni rögzítés és mennyezeti 

felfüggesztés), tolókarral és kapu
vasalat szögvassal együtt, 
előprogramozott 4 gombos  
Pearl Vibe távirányító (# 4019V000)

Kétirányú rádiós rendszer
A SOMMER-nél a kényelem és a biztonság kéz a kézben jár.  
Rádiós termékeink kényelmét csak akkor élvezheti ténylegesen, 
ha biztonságban érzi magát.

A SOMloq2 kétirányú rádiós rendszerrel felszerelt új termékeink 
a rádiójeleket mindkét irányba átviszik, amennyiben megfelelő 
Távirányítót, pl. Pearl Vibe-ot használ.

A rendszer ezen kívül a következőket nyújtja:
•  visszajelzés arról, hogy a küldött parancsot a rádióvevő 

feldolgozza-e
•  kapupozíciók lekérdezésének lehetősége 
• nagyon biztonságos 128-bites AES kódolás; ugrókód
•  hatótávolság növelése az intelligens rádióvevő által;  

a távirányító rádiójelének továbbítása más rádióvevőkön 
keresztül is lehetséges

•  a rádióparancsok ciklikus ismétlése a távirányítóval mindaddig, 
míg a rádióvevő (meghajtás) a fogadást nem nyugtázta

•  a rádióadó visszafelé kompatibilitása a Somloq ugrókódos 
rádiórendszerrel

Intelligens vezérléstechnika
A SOMlink modul az új SOMMER-termékek sokoldalú beállítási 
lehetőségét kínálja Web App segítségével okostelefonon vagy 
tableten keresztül. 

További funkciók állnak rendelkezésre:
•  Szerviz interfész a SOMloq2-kompatibilis garázskapu 

meghajtásokhoz/rádióvevőkhöz
•  Üzembe helyezési súgó, pl. az adó törlése vagy sebességek 

beállítása
•  A garázskapu meghajtás/vevő paraméterezése,  

pl. világítási időtartam módosítása
• A berendezés adatok kiolvasása/mentése és betöltése
• Erőgörbék megjelenítése

SOMloq2

SOMlink

Ütésállóság Zavarérzéketlen rádiójel 128 bites kódolás Kétirányú rádió Rezgés Gyorsabb. Biztonságosabb. Intelligensebb.

Az új garázskapu meghajtás

Meghajtás S 9060 base+ S 9080 base+ S 9110 base+

Max. mozgatási út 7.500 mm 7.500 mm 7.500 mm

Max. kapumagasság/kapuszélesség
Szekcionált-, lengő-, billenőkapuk
Oldalszekcionált kapuk, oldalra nyíló 
lamellás kapuk, szárnyas kapuk

4.500 mm/2.500 mm

2.500 mm/2.500 mm

6.000 mm/2.500 mm

2.500 mm/3.000 mm

8.000 mm/2.500 mm

2.500 mm/3.500 mm

Mozgatási út   2.750 mm 2.750 mm 2.750 mm

Max. kaputömeg 120 kg 160 kg 200 kg

Max. húzó- és nyomóerő 600 N 800 N 1.100 N

Max. sebesség 240 mm/s 210 mm/s 120 mm/s

Teljesítményfelvétel (készenléti üzemben) < 1W < 1W < 1W

Üzemhányad S3 után %-ban 40 % 40 % 40 %

Figyelmeztető lámpa csatlakozás igen (DC 24 V/25 W) igen (DC 24 V/25 W) igen (DC 24 V/25 W)

A rádió memóriahelyek száma 40 40 40

Pearl Vibe
• 4 parancsos távirányító
•  kétirányú rádiórendszer, frekvencia: 868,95 MHz
•  hatékony rezgőmotor a hosszú elemélettartamhoz
• jó hatótávolságú (kb. 60 m – 150 m)* megbízható rádió
•  Fejlett technológia, a sugárzott jel vételének visszajelzésével
• 128 bites AES ugrókódos kódolás
• ütésállóság

# 4019V000

TARTALMA

hamarosan kapható:
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* környezetfüggő

base+
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A GARÁZSKAPU MEGHAJTÁS 
KÖVETKEZŐ GENERÁCIÓJA
MINŐSÉG
•  univerzális meghajtás a szekcionált kapukhoz, 

mennyezeten futó kapukhoz, lengő kapukhoz, 
billenőkapukhoz*, szárnyas kapukhoz*, 
oldalszekcionált-kapukhoz és tolókapukhoz 

•  LED-technológia: hosszú élettartamú, hatékony 
világítás

• made in Germany
•  energiatakarékos: <1 Watt készenléti állapotban 

(megfelel kb. 1,80 euró áramköltségnek évente)

* speciális vasalat szükséges

FLEXIBILITÁS
•  számos tartozék a bővítéshez, pl. Memo 

távirányító memória, Senso nedvességérzékelő, 
Lock reteszelőmágnes, Lumi base+ kiegészítő 
világítás LED ... 

•  Motorkocsi kicserélhető, a hajtómű szétszerelése 
nélkül, csupán egy csavar kilazításával

•  a futósín egyszerűen lerövidíthető vagy 
meghosszabbítható (hosszabbító készlet 
# 10460V000)

1  Lock
Reteszelőmágnes, ami a motort minden helyzetben 
300 kg hatóerőig mechanikusan blokkolja, és ezáltal 
a meglévő betörésvédelmet javítja.

# 1651V000

2  Senso
A garázsban lévő hőmérséklet és páratartalom 
érzékeléséhez. A motorkocsi szükség szerint 
automatikusan résnyire nyitja a kaput, és tökéletes 
cirkulációt biztosít. Az optimális érték elérésekor 
a kapu zár és a penészképződés kockázata csökken.

#10371

Riasztó-/figyelmeztető berregő
Egy terméken belül választhatóan két opciót kínál: 
A riasztó berregő felismeri a betörési kísérletet és 
hangos jelzőhanggal figyelmeztet.
A figyelmeztető berregő pedig a zárási folyamat 
közben hallat akusztikus jelzést.

# 7043V000

3  Memo
A memória 450 távirányítós parancsra történő 
bővítésére szolgál. Szerviz esetén a tárolt adatok 
az új futókocsihoz egyszerűen átvehetők.

# 10373

Lumi base+
Kiegészítő LED-világítás a mennyezeti vezérléshez. 
Ez a motorkocsiban lévő világítással párhuzamosan 
kapcsol, és a világítási funkció segítségével 
a távirányítóval egyszerűen be- és kikapcsolható.

# 7041V000

hamarosan kapható:
Parkoló pozíció lézer
Segít a jármű garázsban történő tökéletes 
pozícionálásában. A lézer a nyitási folyamat  
és a beállított világítási időtartam alatt aktív. 

# 100378

BIZTONSÁG
•  önzáró motor aktív ellennyomással betörési kísérlet 

esetén minden oldalon
• nagy szakítószilárdságú kopásálló lánc
•  akkucsomag csatlakoztatás lehetősége 

vészüzemhez áramkimaradás esetén
• ciklikusan tesztelt biztonsági berendezések
•  reteszelőmágnes a motorhoz, minden pozícióban 

reteszel, szellőztetési funkció / részleges nyitás 
esetén is (opcionálisan kapható  
Lock # 1651V000)

•  a vészkioldással (zsinór meghúzásával) a 
motorkocsi minden helyzetben kioldható és 
visszareteszelhető    

•  kétirányú kódolt rádiórendszer SOMloq2

INTELLIGENCIA
•  automatikus betanítási folyamat: öntanuló 

erőgörbe folyamatos hozzáigazítással 
•  optimalizált sebességprofil a gyors nyitáshoz és 

biztonságos záráshoz
• szabványoknak megfelelő működés
•  a kapufutás automatikus optimalizálása a mért 

működtetőerők közvetlen bevitelével
• előre választható kaputípusok DIP-kapcsolóval
• aktív fékezés húzó kapuknál
•  számos beállítási- és lekérdezési lehetőség 

SOMlink-en keresztül

KIEGÉSZÍTŐ MODULOK   
Opcionális funkciók, értéknövelő eszközök

Lánc
•  galvanizált, nikkelezett és minőségi lánc
•  kopás- és karbantartásmentes, a rugókon keresztül 

előfeszített, nagy szakítószilárdsággal

Az összes tartozék alkatrész egyszerűen felszerelhető.  
A dugaszoló helyek színesen jelöltek és feliratozottak.

1

2

3

Mennyezeti felfüggesztés
• szerelésbarát és rugalmas

Csatlakoztatási lehetőség Mennyezeti 
vezérlés
• Impulzus gomb
• Figyelmeztető lámpa 24 V DC max. 25 W 
• 2- vagy 4-huzalos fénysorompó
• Kiegészítő világítás dugaszoló hely (Lumi base+)
• Kiegészítő világítás relé dugaszoló hely
• Akkucsomag dugaszoló hely 

Kiegészítő csatlakoztatási lehetőségek  
spirálkábel nélkül közvetlenül a motorkocsi 
• Csatlakozó a személybejáró ajtó érintkező számára 
• OSE vagy 8k2 biztonsági élvédelem csatlakozás

Futósín egység
A hajtómű alap sínegységével a szekcionált kapuk 
2.500 mm magasságig, a billenő kapuk 2.750 mm 
magasságig nyithatók. A sínhosszabbítással a 
magasabb kapuk is nyithatók. (tartozékként kapható)


