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PROFILER

VILLA
Klassisk panel med speilruter.
Speilrutene er i tilpasset antall iht. panelets bredde:
• 4 speilruter ved 254 - 304 cm bredde
• 6 speilruter ved 364 - 504 cm bredde
• Fremside med tre-struktur
• Bakside med struktur og liggende panel

RAL
9010

HORISONT
Portelement med v-fas.
• Høyde pr. felt 10,1 cm
• Fremside med tre-struktur

• Bakside med struktur og liggende panel

FUNKIS

RAL
9010

Funkis porten er moderne utformet uten strukturoverflate.
Fåes også i fabrikkprodusert Antrasitt (RAL 7016P) og Sort Matt (RAL 9005M).
• Fremside med slett overflate
• Bakside med struktur og liggende panel

RAL
9005M

RAL
7016P

RAL
9016P

SPLIT
Portelement med midtdelt skygge skrå.
• Fremside med slett overflate

• Bakside med struktur og liggende panel

Vi lakkerer i alle RAL eller NCS fargekoder.
Portelementene leveres i standard farge RAL 9010 og 9016P.
Vårt dyktige lakkverksted kan lakkere porten i enhver RAL eller
NCS fargekode, for et pristillegg.
RAL
9016P

VINDUSREKKER
Portbredde opptil 304 cm

Portbredde opptil 504 cm

SUNRISE
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PORTEN
MED VINDUSFELT I GARASJE
E I TILLEGG TIL
ND
LØFTES GARASJENS UTSEE
KILDE I BYGGET!
AT MAN FÅR EN NATURLIG LYS

DESIGNVINDU (31x31cm)

SPESIFIKASJONER PANEL
Portpanelene er en sandwich konstruksjon bestående av en overflate i galvanisert
stål med en kjerne av rent miljøvennlig polyuretanskum, og er helt uten miljøskadelige
stoffer slik som HFC, CFC eller HCFC.

PANELTYKKELSE 40

PANELTYKKELSE
Standard 40mm tykkelse, stål-overflaten er 0,50 mm på profilene Villa og Horisont
mens Funkis har en forsterket overflate på 0,60 mm.

mm

U-VERDI FRA 0,6 W/m K
2

KLEMSIKRING
Panelene er oppbygd slik at man ikke skal komme til skade ved å klemme fingrene
mellom panelene.

KLEMSIKRING
GHET:
MOTSTANDSDYKTIkla
sse 4

BESKYTTELSESFOLIE
Panelet er dekket av en beskyttelsesfolie under transport, som er enkel å fjerne før
montering.
Monoshell systemet gir panelet en forsterket overgang av stål, dette gir
bedre stivhet og minst 2 mm ståltykkelse ved festepunkter for hengsler og
hjulbraketter.

RT

GALVANISERT STÅLPO

VANN klasse 3
EN 12425

VIND
EN 12424

LUFT • EN 12426

ILD • EN 13823

PANELETS OPPBYGNING
•

• BESKYTTENDE FOLIE FOR TRANSPORT
• POLYESTER/PVC LAKK
• GRUNNING/PRIMER

•

• GALVANISERT STÅL

•

• PU (POLYURETHANSKUM)
• GALVANISERT STÅL

•

• GRUNNING/PRIMER
• POLYESTERLAKK

•

•

•

•

SKINNESYSTEMER

ENKEL MONTERING!
En driftsikker og enkel løsning med doble strekkfjører som er skjult på innsiden av
veggskinnene. Plasseringen av fjørene gjør at S-13 skinnene kun krever 13 cm i
overhøyden ved motorstyring, eller kun 9 cm overhøyde ved manuell drift.
De solide galvaniserte stål-skinnene gir en stabil og sikker drift av din garasjeport.
S-13 skinner er tilgjengelig for våre minste lagerførte portstørrelser.

Beslag

H (mm)
OPH

S (mm)

B (mm)

90*

H÷50*

130**

H÷0**

OPH
OPH
*Uten motor

190

H÷115*
H÷0**

80*

H÷75*

120**

H÷0**

**Med motor

A (mm)

P (mm)

H+640

***

H+640

***

H+770

***

OPH = Opening Height

***Avhenger av motortype

baseline+
Port opptil
høyde

2230

Motortrekk
lengde (P)

3465

sprint evo
Port opptil
høyde

2230
3010

Sommer base+

Motortrekk
lengde

Port opptil
høyde

Motortrekk
lengde (P)

3550
4200

2510
3010

3554
4650

SKINNESYSTEMER

FOR MIN. 19 CM OVERHØYDE
T-19 skinnesystem med doble sett torsjonsfjører over portens lysåpning er
standard for større porter. Skinnesystemet krever 19 cm fri klaring fra portens
høyde og opp til tak, innvendig i garasjen.
For mindre overhøyder kan man benytte T-12BOX som er et komplett ombyggingsett til T-19skinner.

LAVTBYGGENDE SETT
Med T-12BOX krever skinnesystemet kun 12 cm fri klaring over portens høyde.
Ypperlig for deg som ønsker størst innkjøringshøyde i din garasje eller har lav
takhøyde innvendig i garasjen.
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2
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1) T-19 - TORSJONSFJØR OVER LYSÅPNING (CE GODKJENT 30.000 OMDREININGER)
2) T-12BOX - LAVTBYGGENDE SETT, TORSJONSFJØRER MONTERES BAK TAKSKINNER.
3) DOBLE HJUL FOR JEVN GANGE I SKINNENE OG ENKEL MONTERING.
4) SOLIDE TETTELISTER I ALLE SIDER.

BILDET ER EN ILLUSTRASJON, DET KAN VÆRE AVVIK FRA DELER I DIN SKINNEPAKKE.

PORTÅPNERE
+

SOMMER base+
RASKERE. SIKRERE. SMARTERE. LYSERE

NESTE GENERASJONS PORTÅPNER

MADE IN GERMANY

Den helt nye S base+ er i en klasse for seg selv. Garasjeportåpneren er utviklet helt fra bunnen av. Med den intelligente transportøren
har man mulighet for å oppgradere S base+ med sofistikerte tilleggsartikler.

MOTORHASTIGHET OPPTIL 240 mm/s !
INTELLIGENT KONTROLLERTEKNOLOGI
4 KNAPPEFUNKSJONER
kanal 1 = Impuls åpne/lukke
kanal 2 = Delvis åpning/lys
kanal 3 = Definer åpen-posisjon
kanal 4 = Definer lukke-posisjon
STILLEGÅENDE
statisk kjede gir nærmest lydløs drift
OPPGRADERING
fuktsensor, parkeringslaser,
utvidbart minne, magnetisk lås m.m.

AUTOMATISK LÆRING
selvlærende kraftkurve med kontinuerlig justering, f.eks værskifte sommer/vinter
OPTIMALISERT HASTIGHETSPROFIL
for rask åpning og sikker lukking
VIBRERENDE HÅNDSENDER
SOMloq2, To-veis kommuniserende fjernkontroll, gir tilbakemelding til hånden når motoren
mottar det sendte signalet

PLUG AND PLAY
MAGNETISK LÅS
Sterk innbruddsikring. Motoren sikrer porten for
innbrudd mot opptil 300 kg.
SENSO
Automatisk lufting av din garasje. SENSO åpner
porten noen cm for å lufte om luftfuktighet er
høyere enn 80%, som kan forårsake råte/mugg.
MEMO
Utvidelse for opptil 450 håndsendere. Ved behov
kan MEMO flyttes til annen base+, slik at man ikke
mister de programmerte håndsendere ved f.eks
skifte av motor.

Oppgrader din SOMMER base+ som du selv ønsker!
Med det modulære oppbyggingsystemet i base+ kan man enkelt
tilkoble avansert ekstrautstyr.
SENSO

MEMO

LOCK

RELAY

LUMI+

BUZZER

Garasjeportåpner med LED-belysning

sprint evolution

PORTÅPNERE
Powerful, classy, reliable – the SOMMER garage door operator

APERTO Baseline+ LED

SOMMER Sprint Evolution

Portåpneren er enkel og pålitelig i bruk. Benefits:
Kraftfull og pålitelig for porter opptil
TECHNICAL DATA
design in stylish
black
Bare trykk på fjernkontrollen, så åpner • modern
5,5m
bredde!
housing
porten seg og du kan kjøre rett inn.
• motor control unit with integrated
Operator
sprint evolution
radioSommer
receiver (FM 868.8
MHz) Evolution er en stillegående og kraftig
Sprint
Max.
door
width
Enkelt og greit i uvær og regn!
and illumination
sectional door
4,000 mm/2,350 mm
Aperto Baseline+ er en enkel og kostnadseffektiv
løsning for garasjer med lettere garasjeporter. Eksempelvis egner den seg godt for rekkegarasjer.

portåpner, med alleretracatable
sikkerhetsfunksjoner
man
forventer
door
4,000 mm/2,600
mm
canopy
door
3,500
mm/1,900
mm
fra den tyske kvalitetsprodusenten
SOMMER.
sectional-horizontal door/
2,350 mm/2,300 mm
side-opening
sectional door
2,800 mm/2,800
mm
Myk start / Myk stopp,
mulighet
for fotocelle
samt alle
Travel
length
(extendable)
2,600
mm
øvrige moderne tilbehør som fingerscanner, kodepanel
Max. pulling and pressure force
550 N
innvendige brytere m.m.

• with automatic obstacle detection and
emergency release
• accident prevention through electronic
regulated force measurement
with DPS – Dynamic Power System
• regulated soft run in ramp form
without loss of force
• connection for light barrier (photo
cell) and TorMinal

Av tilbehør fås blant annet kodelås, fotoceller, utvendig • Lang levetid ogPower
mindre
slitasje
consumption (standby)
nødutkobling, trykknapp til veggmontering (trådløs/ Operator
•
Vedlikeholdsfri
unit
Switch-on duration after S3 in %
Fakta
Baseline+ fjernkontroller.
med ledning)
ogAperto
forskjellige
# 2600V000
• Selvlåsende Connection for warning light

160 mm/s

•
•
•
•

112

Nettspenning:
220-240 V, 50-60 Hz
Kvalitetsåpnere
fra
Aperto
Verneklasse:
IP 20
Utkoblingshåndtak
Maks. trekk-/skyvekraft::
400 N
Kompakt
konstruksjon
Nominell
trekkraft:
120 N
LED-belysning
Nominelt effektforbruk:
80 W
Effektforbruk, standby:
3W
Maks. hastighet:
140 mm/s
Temperaturområde:
-20ºC / +50ºC
Maks. portbredde, vippeport:
Maks. portbredde, leddheisport:
Maks. porthøyde, vippeport:
Maks. porthøyde, leddheisport:
Maks. bevegelseslengde:
Disse maksimalverdiene må ikke overskrides.

3000 mm
3000 mm
2550 mm
2300 mm
2550 mm

Porttyper: utsvingende/innovergående vippeporter, leddheisporter
Radio: 868,8 MHz med rullerende kode, rekkevidde ca. 50 m
Produsert i Tyskland

Max. running speed

sprint evolution

of radio memory positions
• Sikker og enkelNumber
drift
Track units

~7W
15 %
yes (DC 24 V)

# 1897V000

Travel length 2.600 mm

Status: 03/2015. Literal errors, errors and technical changes excepted.
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Maks. portbredde vippeport:

5500 mm

Maks. portbredde, leddheisport:

5500 mm

Maks. porthøyde, vippeport:

2250 mm

Maks. porthøyde, leddheisport:

2250 mm

Maks. bevegelseslengde:

2600 mm

Disse maksimalverdier må ikke overskrides.

Radio: 868,8MHz med rullerende kode, rekkevidde ca. 50 m

I motorpakken: drivenhet, motortrekk, 2stk Ruby fjernkontroll
(2 kanaler),monteringssett og monteringsinstruksjoner.
Kodelås/
fjernkontroll
12-kanals, IP 64
art. nr. 4071V000

I motorpakken: drivenhet, motortrekk, 2stk Pearl Twin fjernkontroll
(2 kanaler),monteringssett og monteringsinstruksjoner.

Fjernkontroll
2-kanals
art. nr. 4025

HOMELINK-klar rett ut av esken!
MADE IN GERMANY

TILBEHØR

to-veis kommuniserende sendere.
gir f.eks vibrasjon eller lyssignal til
senderen om porten er åpen/lukket.
kun tilgjengelig for base+

Pearl Vibe håndsender
4-kanal håndsender

Slider Vibe håndsender
4-kanal håndsender med deksel

Slider håndsender
4-kanal håndsender med deksel

utvendig trådløst kodepanel

To-veis kommuniserende håndsender.
Passer til base+.

Pearl håndsender
4-kanal håndsender

Uten to-veis kommunikasjon.
Passer til Sommer og Aperto.

Uten to-veis kommunikasjon.
Passer til Sommer og Aperto.

To-veis kommuniserende håndsender.
Passer til base+.

Telecody kodepanel
10-kanals fjernstyring.
Passer til Sommer og Aperto.

Ruby håndsender
2-kanal håndsender
homelink® kompatibel.

Passer til baseline+ led og Homelink
adapter.

styr garasjeporten med mobilen.
- Åpne, lukke og hold oversikt over portene dine,
uansett hvor du befinner deg.
- Gi tilgang til familiemedlemmer og eventuelle
gjester.
- Fungerer på alle typer portåpnere og grinder

SOMtouch veggbryter
2-kanals trådløs veggbryter

ENTRAsys fingerscanner
utvendig trådløs fingerscanner

Passer til Sommer og Aperto.
Tilgjengelig med SOMloq2 til base+.

Lagre opptil 80 brukere inkl. 9 admin.
Tilgjengelig som innfellbar og utenpåliggende. Passer til baseline+ og sprint evo.

Nødlås

Homelink adapter

må monteres om man ikke har sidedør.

strømadapter

Ved strømbrudd åpner man porten ved å
bruke nødlåsen.

Kobles til impulsinngang på alle portåpnere. sammen med aperto håndsender blir din gamle portåpner Homelink kompatibel!

Toplift håndsender
4-kanals håndsender

Toplift veggbryter
3-kanals trådløs veggmontert bryter.

Kan styre inntil fire porter, smart til både
hus og hytte. komfortabelt design.

Kan styre inntil tre forskjellige porter,
monteres f.eks i gangen/vindfanget.

GoGoGate 2 har tre kanaler, slik at du kan
koble den opp til inntil 3 forskjellige portåpnere.
kan også kobles til et

IP-kamera for videoovervåkning.

Fotocelle

Høytrykksfett

Fotocelle hindrer at porten lukkes når lysstrålen er brutt. Inkl. festebrakett, reflektor
og skruer.

En garasjeport bør vedlikeholdes minst
hver 6. måned, smøring av bevegelige
deler går som en lek med denne sprayen.

øk sikkerheten på din garasjeport.

Toplift kodepanel
2-kanals trådløs utvendig kodepanel.
Kan styre inntil to forskjellige porter.
Smart å ha når håndsenderen ikke er
tilgjengelig.

vedlikehold er viktig.

Toplift Clip
3-kanals fjernkontroll for solbrem.

Vær sikker på at du alltid kan styre garasjeporten fra bilen.

STØRRELSER
Denne oversikten viser våre lagerførte størrelser og
hvilke skinnesystemer som er tilgjengelig.

BREDDE

Scanporten AS har et stort antall porter på lager, klar for rask
levering! (Med forbehold om begrenset lagerbeholdning i høysesongene.)
Ved behov for porter utenom de lagerførte størrelsene har vi stor
mulighet til å spesialtilpasse bredder etter ønske. Ta kontakt med en
av våre salgsrepresentanter for et godt tilbud!

254

Enhver porthøyde består av et fastsatt antall panel-elementer.

4 PANEL
5 PANEL
6 PANEL

201 / 212 / 234 / 245
251
301

264

304
*

364
LAVTBYGGENDE
SKINNESYSTEM

FOR ALLE T-19
SKINNEPAKKER
høyde)
(krever kun 12cm over
*364cm bredde, kun tilgjengelig i Villa og Funkis

454

504

HØYDE

S-13

201

X

212

X

223

X

T-19

234

X

245

X

251

X

201

X

212

X

223

X

234

X

245

X

251

X

201

X

212

X

223

X

234

X

245

X

251

X

301

X

201

X

212

X

223

X

234

X

201

X

212

X

223

X

234

X

245

X

251

X

201

X

212

X

223

X

234

X

245

X

251

X

301

X

KONTAKT OSS FOR ET UFORPLIKTENDE TILBUD!

MÅLTAGNINGSSKJEMA:

min.
12cm

F

A

C

B

C

A

D

B

E

E

D

F
min.
10cm

UTSEENDE:

VILLA

HORISONT

FUNKIS

SPLIT

VINDUSREKKE:

Horisontalt
Vertikalt

SUNRISE

FIRKANT M. SPROSSER

DESIGNVINDU

ANTALL

MOTORPAKKE: Inkl. 2 stk fjernkontroll og motortrekk
Kjededrift (standard)
Beltedrift
Base+

Baseline+

Toplift

(porter opptil 3x2,5m)

TILBEHØR:
Trådløs innv. bryter

Fingerscanner (innfelt)

Homelink ”RDY” adapter

Trådløs utv. kodepanel

Fingerscanner (utvendig)

IQ Remote Bluetooth App

Nødlås

GoGoGate 2 Appstyring

Fotocelle

Ekstra fjernkontroll

GoGoGate 2 sensor

WWW.SCANPORTEN.NO

