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KOMFORTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ.

VÝKONOVÉ SPEKTRUM.
myQ je revoluční technologie v oblasti garážových
vrat, která umožňuje řízení a sledování vrat z
jakéhokoliv místa na světě.

INTERNETOVÁ BRÁNA

Zajišťuje připojení pohonu garážových vrat
k internetu prostřednictvím směrovače, díky čemuž lze vrata obsluhovat a sledovat odkudkoli
na světě.

Instalace pohonu je velmi snadná – čas potřebný
k instalaci byl zkrácen o 50 %. Pomocí jediného
montážního klíče sestavíte celý pohon během několika
sekund.

BEZDRÁTOVÝ KÓDOVNÍK

Řídí garážová vrata zadáním 4místného
číselného kódu; využívá frekvenci 433 MHz.
Možnost zadání dočasného kódu.

P O H O N Y V R AT Ř A D Y E V O L U T I O N – P Ř E H L E D T E C H N I C K Ý C H Ú D A J Ů .
É!
OV

829EV

Pohon garážových vrat se vyznačuje mimořádnou
tichostí a klidným chodem. V tichosti spočívá síla.

Sleduje stav garážových vrat z libovolného
prostoru v domě.
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NÁSTĚNNÉ TLAČÍTKO.
BEZDRÁTOVÉ NÁSTĚNNÉ TLAČÍTKO

2 kanály k řízení například 2 garážových vrat,
elegantní provedení, snadná montáž, využívá
frekvenci 433 MHz.
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MULTIFUNKČNÍ NÁSTĚNNÉ TLAČÍTKO

Kabelem připojené nástěnné tlačítko se 4
funkcemi: otevření/zavření vrat, zapnutí/vypnutí
světla, zapnutí/vypnutí přijímače a spárování s
doplňkovým přenosným vysílačem, není nutné šplhat
na žebřík k hnací jednotce.

TX4UNIF
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Až 10letá záruka na motor je slibem, který poukazuje
na vysoké standardy kvality používané u produktů
LiftMaster.

Díky nízké spotřebě proudu v klidovém stavu,
která je v porovnání s běžnými pohony garážových
vrat zhruba o 85 % nižší, lze ušetřit přibližně 10 €
ročně. Kromě toho jsou pohony také ekologické.

OSVĚTLENÉ NÁSTĚNNÉ TLAČÍTKO

Vstupní napětí

DESIGNOVÝ PŘENOSNÝ VYSÍLAČ

Diody LED s dlouhou životností (až 50 000 provozních
hodin), absence fáze zahřívání. Výrazně nižší emise
CO2, výroba probíhá bez použití těžkých kovů a rtutě.
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Patentovaná bezdrátová technologie je nejvýkonnější,
která byla kdy u produktů LiftMaster nabízena. Přijímač využívá 2 hlavní frekvence (868 MHz a 433 MHz),
takže pohon lze ovládat dálkovými ovladači pracujícími na frekvenci 868 MHz, tak na frekvenci 433 MHz.

LM130EVF

220–240 V, 50–60 Hz
24 V DC
600 N

600 N

Pohotovostní režim

Maximální rychlost
otevírání

800 N

1000 N

1300 N

200 mm/s

130 mm/s

0,8 W

Osvětlení

LED/2,5 min
Ozubený řemen
100 mm/s

160 mm/s

200 mm/s

Nastavení zavírací a otevírací síly

automaticky

Nastavení koncových
poloh

elektronicky

Pozvolný rozběh/
zastavení

Ano

Programování časovače
pro automatické zavírání

Ano

Záruka na motor let

3 let

5 let

6 let

8 let

10 let

Maximální hmotnost vrat

90 kg

100 kg

130 kg

150 kg

200 kg

BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM
Přijímač

Kabelem připojené nástěnné tlačítko s
osvětlením.

LM100EVF

OBECNÉ INFORMACE

Hnací mechanismus
Pohony LiftMaster jsou současně synonymem pro bezpečnost a komfort. Kromě toho se modely LM80EVF
a LM100EVF s rychlostí otevírání až 200 mm/s řadí
mezi ty nejlepší v našem portfoliu.

LM80EVF

Inteligentní ovládání vrat doma i na cestách

Typ motoru

HLÍDAČ GARÁŽOVÝCH VRAT

Barevná kombinace ušlechtilé oceli a černé
barvy dodává přenosnému vysílači eleganci a
ušlechtilý nádech. Větší pohodlí při používání
zajišťují extra velká tlačítka.

LM60EVF

N

Maximální tažná síla

PŘENOSNÝ VYSÍLAČ.

LM55EVF

POHONY GARÁŽOVÝCH
V R A T.

Dvě frekvence
6 pásem

Dvě frekvence
7 pásem

Bezdrátová frekvence

433 MHz / 868 MHz

Paměť

40

180

180

180

180

Typ přenosného vysílače
(počet kanálů)

4

4

4

4

4

součástí dodávky

součástí dodávky

součástí dodávky

Ano

Ano

Ano
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Kompatibilita s myQ

Ne

Ano

BROŽURA K PRODUKTU
POHONY GARÁŽOVÝCH VRAT

SNADNÁ KONTROLA ODKUDKOLI.

Další informace naleznete na internetových stránkách liftmaster.eu,
případně vám je sdělí autorizovaný prodejce produktů LiftMaster.

myQ je revoluční technologie pro automatizaci
garážových vrat. Díky této technologii mohou
uživatelé sledovat a ovládat svou garáž pomocí
chytrého telefonu, tabletu nebo počítače odkudkoli
na světě.

• Připojení k elektrickému proudu a ke
směrovači
• Na internetových stránkách myliftmaster.eu si vytvořte uživatelský

EVOLUCE:
DESIGN
TECHNIKA

KDYŽ SE SPOJÍ

A

NO

účet
• Registrovat bránu
• Přidat kompatibilní zařízení myQ

Chytrý telefon, tablet
nebo počítač

LiftMaster
Internetová brána

Pohon garážových vrat
a světelná závora

Otevírání, sledování
a zavírání
garážových vrat

VÉ

!

• Pohony garážových vrat LiftMaster v sobě spojují eleganci s moderním designem, jehož bylo dosaženo použitím prvotřídních materiálů a propracováním pohonů do nejmenšího detailu.
• Matně černý kryt hnací jednotky v kombinaci s kontrastním lesklým
světlým krytem světla vyzařují eleganci a sílu.
• Barevná kombinace ušlechtilé oceli a černé barvy dodává přenosnému vysílači eleganci a ušlechtilý nádech, který je navíc podtržen
perfektním provedením klíče, jenž se podobá automobilovým klíčům.
• O snadné a pohodlné používání se starají extra velká tlačítka.
• Kvality designu byly ověřeny v rámci celoevropského dotazníku
mezi spotřebiteli.

PŘENOSNÝ VYSÍLAČ.

INTERNETOVÁ BRÁNA.

H L Í D A Č G A R Á Ž O V Ý C H V R AT.

Inteligentní technologie myQ zajišťuje připojení garážových vrat k
internetu, díky čemuž lze vrata prostřednictvím chytrého telefonu, tabletu
nebo počítače pohodlně sledovat a ovládat z libovolného místa na světě.
Technologie je založena na obousměrném komunikačním systému. Rychlá
a snadná instalace přes běžný směrovač. Bez ročních poplatků za
používání. Kompatibilní s těmito modely LiftMaster: LM60EVS/F,
LM80EVS/F, LM100EVS/F a LM130EVS/F.

Technologie myQ umožňuje sledování a zavírání garážových vrat z libovolné místnosti v domě. Skutečnost, že probíhá otevírání garážových vrat
nebo že jsou garážová vrata již otevřena, je hlášena zvukovou a vizuální
signalizací. Snadná a rychlá instalace. Kompatibilní s těmito
modely pohonu: LM60EVS/F, LM80EVS/F, LM100EVS/F a
LM130EVS/F.

Designové přenosné vysílače TX4EVF a TX4UNIF jsou klenotem nové řady
EVF, která vynikne na každém svazku klíčů. Větší pohodlí při používání
zajišťují extra velká tlačítka.
TX4EVF: 4kanálový přenosný vysílač, 868 MHz EVO Code
Jako exkluzivní příslušenství je dodáván sériově s pohony EVF.
TX4UNIF: 4kanálový přenosný vysílač, 433 MHz Billion Code, Rolling
Code a EVO Code
Dostupný jako samostatné příslušenství, kompatibilní se všemi pohony
LiftMaster, s technologií Billion Code, Rolling Code nebo EVO Code.
FGDOEVFCS

