MAKING LIFE EASIER

SISTEME DE ACŢIONARE PORŢI DE GARAJ
CATALOG DE PRODUSE

NOU

THE CHAMBERLAIN GROUP, INC.
Pe tot globul #1
Chamberlain este unul din furnizorii lideri mondiali de produse de confort şi siguranţă pentru domeniul casnic şi industrial, iar milioanele de produse pe care le-a fabricat şi vândut încă de la începutul anilor 60 reprezintă fundamentul solid al
Grupului Chamberlain. La nivel internaţional se utilizează mai multe dispozitive de deschidere porţi de garaj marca Chamberlain decât din orice altă marcă.
Cei 4.500 de angajaţi transformă Grupul Chamberlain în lider mondial pe piaţa sistemelor de acţionare porţi de garaj şi
industriale şi lider în domeniul sistemelor de acces pentru porţi. Chamberlain promovează managementul vizionar de
personal şi, astfel, lansează mărci şi produse care fac viaţa oamenilor un pic mai plăcută. Chamberlain se străduieşte
să îşi menţină poziţia de lider de piaţă şi – cel mai important – să obţină recunoaşterea şi satisfacţia în ceea ce priveşte
marca sa. Aceste obiective se îndeplinesc prin interacţiunea dintre îmbunătăţirea proceselor şi disponibilitatea de a obţine
performanţa maximă şi, mai ales, prin vocea clientului. Cele mai înalte standarde de calitate, inovaţia rezonabilă şi orientarea către service reprezintă elementele cheie pentru a ocupa prima poziţie.

Promisiunea noastră
The Chamberlain Group, Inc. (CGI) dezvoltă şi fabrică produse
pentru domeniul casnic şi industrial şi este cel mai mare producător
internaţional de sisteme de acţionare porţi de garaj. Misiunea
noastră: produse de înaltă calitate cu design inovator, în combinaţie
cu service de primă clasă, pentru a-i încânta pe clienţii noştri. Noi
apreciem şi menţinem un mediu de lucru sigur şi solid. Noi reinvestim în mod ofensiv în angajaţii şi produsele noastre, promovăm
comunicarea deschisă şi impunem cele mai înalte standarde etice în
toate relaţiile noastre de afaceri.

LIFTMASTER –
MARCA PENTRU PROFESIONIŞTI
… made by The Chamberlain Group, Inc.
Sistemele de acţionare porţi de garaj LiftMaster oferă o gamă vastă
în ceea ce priveşte performanţa, caracteristicile produselor şi durabilitatea. Acestea sunt concepute pentru instalatorul profesionist care
poate astfel oferi clienţilor săi un service deosebit. Totodată, sunt
fabricate, în mod demonstrabil, pentru o utilizare solicitantă şi de
lungă durată şi sunt dotate cu accesorii inovatoare care pentru client
transformă într-o plăcere întoarcerea acasă.

PROMISIUNEA CALITĂŢII
Misiunea LiftMaster în ceea ce priveşte calitatea trebuie să depăşească
aşteptările pe care le au clienţii noştri în privinţa produselor şi serviciilor de
service. În tot ceea ce facem, calitatea se aﬂă în prim plan, deoarece am
înţeles că ﬁecare individ contribuie în mod continuu, cu responsabilitate şi
convingere, la creşterea eﬁcienţei, şi astfel a calităţii noastre, şi la îndeplinirea
obiectivelor noastre. Prin cursuri, procese şi sisteme adecvate, ne asigurăm tot
timpul că respectăm toate cerinţele de calitate – pentru satisfacerea clienţilor
noştri.
Pentru a ne respecta promisiunea privind calitatea, am obţinut certiﬁcarea ISO
9001:2008.
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PERSPECTIVA DE VIITOR
Noi vom investi în mod durabil în marca LiftMaster, deoarece dorim ca LiftMaster să devină marca
preferată a clienţilor şi consumatorilor noştri. Vom
face tot ce putem pentru a armoniza inovaţia, design-ul, service-ul şi calitatea deosebită cu cerinţele
clientului şi pentru a realiza într-adevăr ﬁecare din
aceste elemente cheie ca şi contribuţie la construirea
mărcii.
Recunoaşterea mărcii reprezintă elementul principal pentru a ne menţine şi întări poziţia de lider de
piaţă.
Evolution
Inovaţia rezonabilă este cuvântul cheie care a propulsat dezvoltarea mărcii Evolution. Evolution – ceea
ce la început a fost numai un nume intern de proiect
pentru noua generaţie de sisteme porţi de garaj
– s-a dezvoltat treptat devenind un nou început
provocator cu o prioritate cât se poate de clară: să îi
ascultăm pe clienţii noştri şi să proiectăm produse
care să le facă viaţa acestora puţin mai uşoară.

DORINŢELE
CLIENŢILOR

SERVICE

INOVAŢIE

MARCA

DESIGN

ASPIRAŢIA
CĂTRE CALITATE

INVESTIM ÎN VIITOR
Noul Centrul de Inovaţie şi Design (CID) din Elmhurst, Illinois, reﬂectă rolul Grupului Chamberlain ca lider de piaţă pentru inovaţie şi design de primă clasă. Acolo vă demonstrăm cât de mult înseamnă clienţii şi angajaţii noştri pentru noi. O
sarcină a CID este de a crea experienţe pentru clienţi. Astfel, pe lângă expoziţia cu produsele noastre actuale, există şi o
prezentare a conceptelor viitoare din care se dezvoltă inovaţii semniﬁcative şi importante.

Centrul de Inovaţie şi Design,
Elmhurst, Illinois

DESIGN-UL
ESTE IMPORTANT
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DESIGN ÎMBINAT CU TEHNOLOGIE
Design-ul de înaltă calitate al noii serii de sisteme de acţionare Evolution a apărut ca şi câştigător al unui sondaj de
opinie în rândul consumatorilor. În total, au fost prezentate 10 concepte de design la cca. 1.000 de consumatori din 5 ţări
diferite din Europa.
Tehnologia avansată a noii serii de sisteme de acţionare Evolution este o combinaţie între logica nouă de comandă şi
eﬁcienţa energetică. Sistemele de acţionare porţi de garaj Evolution sunt dotate cu cea mai performantă frecvenţă radio
pe care a asigurat-o LiftMaster vreodată – nu este numai bidirecţională, ceea ce înseamnă că sistemul de acţionare nu numai că recepţionează semnale, ci şi comunică înapoi – în special, noile receptoare pot înţelege două frecvenţe principale, de
la telecomenzi cu frecvenţă de 433 MHz şi 868 MHz.
Pe scurt: Cel mai bun sistem radio şi mai ales: tehnologie myQ.
Eﬁcienţa energetică – o temă importantă: Evolution contribuie la protecţia mediului înconjurător.
Durabilitatea, inovaţia şi design-ul sunt sprijinite de alte puncte tari: viteză mare de deplasare, dotare cu accesorii de înaltă
calitate şi perioade de garanţie de până la 7 ani. Această combinaţie este unica şi, astfel, o experienţă deosebită pentru
clientul care aşteaptă acest lucru de la un lider mondial.
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Standby Power

200 mm/sec
Speed

Durabilitate – consumul redus în stand-by asigură
o economie de cca. 10 euro pe an în comparaţie cu
sistemele de acţionare porţi de garaj disponibile în
comerţ care sunt instalate în toată lumea. Prin utilizarea sistemelor de actionare LiftMaster, se obtine
o economie de 85% la energia electrica consumata.
Noi am crescut viteza de deplasare a sistemelor noastre de acţionare LM80EV şi LM100EV până la maxim 200 mm/s, fără să calculăm niciun cost suplimentar pentru această caracteristică importantă de
siguranţă şi confort.

myQ este o tehnologie revoluţionară pentru automatizarea porţilor de garaj ... şi chiar mai mult. myQ
face viaţa mai uşoară, deoarece oferă posibilitatea
de a controla şi monitoriza poarta de garaj de oriunde din lume, foarte simplu, cu ajutorul unui smartphone, unei tablete sau unui calculator.
Noua tehnologie radio este cea mai performantă tehnologie pe care a asigurat-o LiftMaster vreodată. Sistemele de acţionare porţi de garaj Evolution au cea
mai bună rază de acţiune şi un receptor bidirecţional,
astfel că sistemul de acţionare nu numai că primeşte
semnale, ci şi comunică înapoi – în special, noile receptoare pot înţelege două frecvenţe principale, de
la telecomenzi cu frecvenţă de 433 MHz şi 868 MHz.
Pe scurt: cea mai bună tehnologie radio pe care a
dezvoltat-o LiftMaster vreodată.

LED

7

Years
Warranty

Easy-to-install

Silent

Leduri cu durată lungă de viaţă
(până la 50.000 ore de funcţionare),
fără fază de încălzire. Emisii CO2
semniﬁcativ mai reduse şi fără utilizare de metale grele sau mercur
în procesul de fabricaţie.
Garanţia de până la 7 ani pentru
motor reprezintă o promisiune şi
demonstrează încă o dată standardele ridicate de calitate ale produselor LiftMaster.

Conexiunea nouă de acţionare este
foarte uşor de montat; timpul de
montaj se reduce cu 50%. Cu ajutorul unei singure chei, sistemul de
acţionare se poate monta complet
în câteva secunde.
Modul de funcţionare fără întreruperi şi silentios al noului sistem
de acţionare porţi de garaj Evolution este unic: Adevărata putere o
găseşti în linişte.

LM100EV

7

Years

200 mm/sec

Warranty

Speed
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Silent

Easy-to-install

Standby Power

LED

CONŢINUTUL CUTIEI
SISTEM DE ACŢIONARE (MOTOR)

PIESE DE FIXARE

• Cap sistem de acţionare

• Suport de şină (2 buc.)

• gata montat şi testat

• Pungă cu şuruburi pentru asamblarea

• incl. cablu de 80 cm şi euroştecher plat

capului sistemului de acţionare şi şinei

• incl. lampă LED

• Bolţuri de cădere (1) şi nut (1)

• conform CE şi testat TÜV

• Bolţuri de poartă (1) şi clip (1)

• incl. receptor radio încorporat 6 benzi

• Şuruburi de inserţie (4) pentru
montajul capului sistemului de

DOCUMENTAŢIE
• Manual de utilizare în 16 limbi (1)
• Planşe ilustrative (1)
• Manual de garanţie (1)
• Declaraţie privind montajul conform
CE (1)

acţionare şi şinei
• Şuruburi de inserţie (4) pentru
instalarea garniturii de poartă
• Şuruburi 5x60 mm (4) pentru montaj
pe plafon
• Dibluri de perete 8 mm (4)

ACCESORII
• 2 telecomenzi, 4 canale, 868 MHz
• 1 comutator radio de perete, 2 canale,
şi şuruburi pentru montaj pe perete (2)
AMBALAJ
• Cutie de carton în 4 culori
• Certiﬁcat de controlul calităţii
• Data de fabricaţie
• Seria
• Închidere adezivă de siguranţă
• Protecţii din spumă EPE (2)
• Adecvat expediere ISTA-1A UPS/
FEDEXA
• Cutie de carton colorată pt. accesorii în
interior
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LM100EV
Sistem de acţionare porţi de garaj fără întreţinere, extrem de uşor şi cu viteză mare de deplasare, inclusiv receptor cu
frecvenţe multiple şi sistem de iluminat modern şi performant cu led.

Sistem de
acţionare

Siguranţă

Dimensiuni

Receptor

Alte
caracteristici

Tensiune de intrare

220–240 V, 50–60 Hz

Forţă maximă de tracţiune

1000 N

Consum în stand-by

0,8 W

Tip transmisie

motor cu reductor 24 V c.c. cu lubriﬁere continuă

Mecanism de acţionare

curele dinţate cu cărucior cu 2 părţi pe şină de oţel

Înălţime poartă

de la 2,25 m până la 4 m
cu prelungirea corespunzătoare

Viteză maximă de deplasare

200 mm pe secundă

Lampă

ledul se aprinde imediat ce se activează sistemul de
acţionare şi se stinge din nou după 2,5 minute

Braţ de poartă

reglabil, cărucior cu mecanism de deblocare

Oprire automată

prin activarea unui buton al telecomenzii în ON sau OFF şi la
recunoaşterea unui obstacol

Reglarea forţei

automată

Protecţie la supratensiune

protecţie la supratensiune a transformatorului şi tensiune joasă
pentru conectarea accesoriilor

Reglare poziţii ﬁnale

electronică, semiautomată şi complet automată, recunoaştere
optică a vitezei şi poziţiei porţii

Lungime (totală)

3200 mm

Lungime şină

3000 mm

Cursă maximă

2520 mm

Spaţiu liber necesar
de trecere la plafon

30 mm

Greutate suspendată

12 kg

Spaţii de stocare

180

Radio

receptor 6 benzi 433 MHz + 868 MHz

Caracteristici de confort

Soft-start şi Soft-stop, închidere automată

Certiﬁcat TÜV

testat TÜV, conform cu EN12453 pentru porţi până la 130 kg / 13,5 m2

Tehnologie

Tehnologie
inovatoare – un sistem de comunicaţie brevetat
cu 2 căi oferă posibilitatea de a controla şi monitoriza poarta de
garaj de oriunde din lume cu ajutorul unui smartphone, unei tablete sau unui calculator.

LM80EV
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Years

200 mm/sec

Warranty

Speed
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Silent

Easy-to-install

Standby Power

LED

CONŢINUTUL CUTIEI
SISTEM DE ACŢIONARE (MOTOR)

PIESE DE FIXARE

• Cap sistem de acţionare

• Suport de şină (2 buc.)

• gata montat şi testat

• Pungă cu şuruburi pentru asamblarea

• incl. cablu de 80 cm şi euroştecher plat

capului sistemului de acţionare şi şinei

• incl. lampă LED

• Bolţuri de cădere (1) şi nut (1)

• conform CE şi testat TÜV

• Bolţuri de poartă (1) şi clip (1)

• incl. receptor radio încorporat 6 benzi

• Şuruburi de inserţie (4) pentru
montajul capului sistemului de

DOCUMENTAŢIE
• Manual de utilizare în 16 limbi (1)
• Planşe ilustrative (1)
• Manual de garanţie (1)
• Declaraţie privind montajul conform
CE (1)

acţionare şi şinei
• Şuruburi de inserţie (4) pentru
instalarea garniturii de poartă
• Şuruburi 5x60 mm (4) pentru montaj
pe plafon
• Dibluri de perete 8 mm (4)

ACCESORII
• 2 telecomenzi, 2 canale, 868 MHz
• 1 comutator radio de perete, 2 canale,
şi şuruburi pentru montaj pe perete (2)
AMBALAJ
• Cutie de carton în 4 culori
• Certiﬁcat de controlul calităţii
• Data de fabricaţie
• Seria
• Închidere adezivă de siguranţă
• Protecţii din spumă EPE (2)
• Adecvat expediere ISTA-1A UPS/
FEDEXA
• Cutie de carton colorată pt. accesorii în
interior
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LM80EV
Sistem de acţionare porţi de garaj fără întreţinere, extrem de uşor şi cu viteză mare de deplasare, inclusiv receptor cu
frecvenţe multiple şi sistem de iluminat modern şi performant cu led.

Sistem de
acţionare

Siguranţă

Dimensiuni

Receptor

Alte
caracteristici

Tensiune de intrare

220–240 V, 50–60 Hz

Forţă maximă de tracţiune

800 N

Consum în stand-by

0,8 W

Tip transmisie

motor cu reductor 24 V c.c. cu lubriﬁere continuă

Mecanism de acţionare

curele dinţate cu cărucior cu 2 părţi pe şină de oţel

Înălţime poartă

de la 2,25 m până la 4 m
cu prelungirea corespunzătoare

Viteză maximă de deplasare

200 mm pe secundă

Lampă

ledul se aprinde imediat ce se activează sistemul de
acţionare şi se stinge din nou după 2,5 minute

Braţ de poartă

reglabil, cărucior cu mecanism de deblocare

Oprire automată

prin activarea unui buton al telecomenzii în ON sau OFF şi la
recunoaşterea unui obstacol

Reglarea forţei

automată

Protecţie la supratensiune

protecţie la supratensiune a transformatorului şi tensiune joasă
pentru conectarea accesoriilor

Reglare poziţii ﬁnale

electronică, semiautomată şi complet automată, recunoaştere
optică a vitezei şi poziţiei porţii

Lungime (totală)

3200 mm

Lungime şină

3000 mm

Cursă maximă

2520 mm

Spaţiu liber necesar
de trecere la plafon

30 mm

Greutate suspendată

12 kg

Spaţii de stocare

180

Radio

receptor 6 benzi 433 MHz + 868 MHz

Caracteristici de confort

Soft-start şi Soft-stop, închidere automată

Certiﬁcat TÜV

testat TÜV, conform cu EN12453 pentru porţi până la 110 kg / 13,5 m2

Tehnologie

Tehnologie
inovatoare – un sistem de comunicaţie brevetat
cu 2 căi oferă posibilitatea de a controla şi monitoriza poarta de
garaj de oriunde din lume cu ajutorul unui smartphone, unei tablete sau unui calculator.

LM60EV

0, W

3

8

Years
Warranty

Silent

Easy-to-install

Standby Power

LED

CONŢINUTUL CUTIEI
SISTEM DE ACŢIONARE (MOTOR)
• Cap sistem de acţionare
• gata montat şi testat
• incl. cablu de 80 cm şi euroştecher plat
• incl. lampă LED
• conform CE şi testat TÜV
• incl. receptor radio încorporat 6 benzi
DOCUMENTAŢIE
• Manual de utilizare în 16 limbi (1)
• Planşe ilustrative (1)
• Manual de garanţie (1)
• Declaraţie privind montajul conform
CE (1)
PIESE DE FIXARE
• Suport de şină (2 buc.)
• Pungă cu şuruburi pentru asamblarea
capului sistemului de acţionare şi şinei

• Bolţuri de cădere (1) şi nut (1)
• Bolţuri de poartă (1) şi clip (1)
• Şuruburi de inserţie (4) pentru
montajul capului sistemului de
acţionare şi şinei
• Şuruburi de inserţie (4) pentru
instalarea garniturii de poartă
• Şuruburi 5x60 mm (4) pentru montaj
pe plafon
• Dibluri de perete 8 mm (4)
ACCESORII
• 2 telecomenzi, 2 canale, 868 MHz
• Comutator de perete cablat, iluminat,
în pungă de plastic cu următorul
conţinut:
• comutator de perete iluminat (1)

•
•
•
•

cablu de 8 m
borne de cablu (10)
şuruburi pentru montaj pe perete (2)
dibluri 5 mm pentru montaj pe perete
(2)

AMBALAJ
• Cutie de carton în 4 culori
• Certiﬁcat de controlul calităţii
• Data de fabricaţie
• Seria
• Închidere adezivă de siguranţă
• Protecţii din spumă EPE (2)
• Adecvat expediere ISTA-1A UPS/
FEDEXA
• Cutie de carton colorată pt. accesorii în
interior
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LM60EV
Sistem de acţionare porţi de garaj fără întreţinere, extrem de uşor şi cu viteză mare de deplasare, inclusiv receptor cu
frecvenţe multiple şi sistem de iluminat modern şi performant cu led.

Sistem de
acţionare

Siguranţă

Dimensiuni

Receptor

Alte
caracteristici

Tensiune de intrare

220–240 V, 50–60 Hz

Forţă maximă de tracţiune

600 N

Consum în stand-by

0,8 W

Tip transmisie

motor cu reductor 24 V c.c. cu lubriﬁere continuă

Mecanism de acţionare

curele dinţate cu cărucior cu 2 părţi pe şină de oţel

Înălţime poartă

de la 2,25 m până la 4 m
cu prelungirea corespunzătoare

Viteză maximă de deplasare

160 mm pe secundă

Lampă

ledul se aprinde imediat ce se activează sistemul de
acţionare şi se stinge din nou după 2,5 minute

Braţ de poartă

reglabil, cărucior cu mecanism de deblocare

Oprire automată

prin activarea unui buton al telecomenzii în ON sau OFF şi la
recunoaşterea unui obstacol

Reglarea forţei

automată

Protecţie la supratensiune

protecţie la supratensiune a transformatorului şi tensiune joasă
pentru conectarea accesoriilor

Reglare poziţii ﬁnale

electronică, semiautomată şi complet automată, recunoaştere
optică a vitezei şi poziţiei porţii

Lungime (totală)

3200 mm

Lungime şină

3000 mm

Cursă maximă

2520 mm

Spaţiu liber necesar
de trecere la plafon

30 mm

Greutate suspendată

12 kg

Spaţii de stocare

180

Radio

receptor 6 benzi 433 MHz + 868 MHz

Caracteristici de confort

Soft-start şi Soft-stop, închidere automată

Certiﬁcat TÜV

testat TÜV, conform cu EN12453 pentru porţi până la 90 kg / 10,7 m2

Tehnologie

Tehnologie
inovatoare – un sistem de comunicaţie brevetat
cu 2 căi oferă posibilitatea de a controla şi monitoriza poarta de
garaj de oriunde din lume cu ajutorul unui smartphone, unei tablete sau unui calculator.

LM50EV

2

Years
Warranty

Easy-to-install

LED

CONŢINUTUL CUTIEI
SISTEM DE ACŢIONARE (MOTOR)
• Cap sistem de acţionare
• gata montat şi testat
• incl. cablu de 80 cm şi euroştecher plat
• incl. lampă LED
• conform CE şi testat TÜV
• incl. receptor radio încorporat 6 benzi

DOCUMENTAŢIE
• Manual de utilizare în 16 limbi (1)
• Planşe ilustrative (1)
• Manual de garanţie (1)
• Declaraţie privind montajul conform
CE (1)

ŞINĂ
• 3 elemente de şină şi 2 elemente de
îmbinare, premontate (pliate)
• Înălţime poartă: 2,3 m, cursă 2.550
mm
• Lungime totală 3.000 mm
• Proﬁl de şină 35 mm (corespunde
spaţiului liber necesar de trecere la
plafon)
• Lanţ fără întreţinere
• Cărucior cu braţ de poartă drept
premontat (330 mm) şi cablu de
deblocare premontat

PIESE DE FIXARE
• Suport de şină (2 buc.)
• incl. garnitură de cădere
• incl. garnitură de poartă
• incl. elemente metalice de suspendare
(2)
• Pungă cu şuruburi pentru asamblarea
capului sistemului de acţionare şi şinei
• Bolţuri de cădere (1) şi nut (1)
• Bolţuri de poartă (1) şi clip (1)
• Şuruburi de inserţie (4) pentru
montajul capului sistemului de
acţionare şi şinei

• Şuruburi de inserţie (4) pentru
instalarea garniturii de poartă
• Şuruburi 5x60 mm (4) pentru montaj
pe plafon
• Dibluri de perete 8 mm (4)
ACCESORII
• 2 telecomenzi, 2 canale, 868 MHz
AMBALAJ
• Cutie de carton în 4 culori
• Certiﬁcat de controlul calităţii
• Data de fabricaţie
• Seria
• Închidere adezivă de siguranţă
• Protecţii din spumă EPE (2)
• Adecvat expediere ISTA-1A UPS/
FEDEXA
• Cutie de carton colorată pt. accesorii în
interior
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LM50EV

Sistem de
acţionare

Siguranţă

Dimensiuni

Receptor

Alte
caracteristici

Tensiune de intrare

220–240 V, 50–60 Hz

Forţă maximă de tracţiune

500 N

Consum în stand-by

0,8 W

Tip transmisie

motor cu reductor 24 V c.c. cu lubriﬁere continuă

Mecanism de acţionare

lanţ cu cărucior cu 2 părţi pe şină de oţel

Înălţime poartă

până la 2,3 m

Viteză maximă de deplasare

100 mm pe secundă

Lampă

ledul se aprinde imediat ce se activează sistemul de
acţionare şi se stinge din nou după 2,5 minute

Braţ de poartă

reglabil, cărucior cu mecanism de deblocare

Oprire automată

prin activarea unui buton al telecomenzii în ON sau OFF şi la
recunoaşterea unui obstacol

Reglarea forţei

automată

Protecţie la supratensiune

protecţie la supratensiune a transformatorului şi tensiune joasă
pentru conectarea accesoriilor

Reglare poziţii ﬁnale

manuală

Lungime (totală)

3140 mm

Lungime şină

3000 mm

Cursă maximă

2305 mm

Spaţiu liber necesar
de trecere la plafon

35 mm

Greutate suspendată

10 kg

Spaţii de stocare
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Radio

receptor 6 benzi 433 MHz + 868 MHz

Caracteristici de confort

Soft-start şi Soft-stop, închidere automată

Certiﬁcat TÜV

testat TÜV, conform cu EN12453 pentru porţi până la 60 kg / 7,5 m2

ACCESORII

ACCESORII CONFORT
Internet Gateway 828EV
Noutatea absolută în ceea ce priveşte accesoriile LiftMaster: tehnologia myQ
conectează poarta de garaj la Internet şi permite monitorizarea şi activarea
porţii din orice loc din lume – foarte uşor cu ajutorul smartphone-ului sau
calculatorului. Se bazează pe un sistem de comunicaţii cu 2 căi. Montaj rapid şi
simplu printr-un router obişnuit.
Fără taxă de utilizare anuală. Poate ﬁ utilizat cu următoarele modele LiftMaster:
LM60EV, LM80EV, LM100EV.

Închizătoare radio codiﬁcată 747EV
Deschiderea sau închiderea garajului fără telecomandă sau cheie. Închizătoarea
radio codiﬁcată LiftMaster deschide şi închide poarta prin introducerea unui cod
numeric cu 4 poziţii. De exemplu, se poate aloca temporar un cod unui vizitator.
Fără ﬁr, dotat cu o baterie de 9V. Un capac rezistent la intemperii protejează
tastatura. Câmpul de taste este iluminat şi, astfel, poate ﬁ utilizat uşor şi pe
întuneric.

Dispozitiv de supraveghere porţi de garaj 829EV
Tehnologia myQ permite monitorizarea şi închiderea a până la 4 porţi de
garaj din orice încăpere a casei. Un led verde şi un led roşu indică dacă poarta
este deschisă sau închisă. Un semnal acustic anunţă că poarta de garaj s-a
deschis. Montaj simplu şi rapid. Poate ﬁ utilizat cu următoarele modele de
sisteme de acţionare: LM60EV, LM80EV, LM100EV.

COMUTATOR RADIO DE PERETE
Comutator radio de perete 128EV
Comutator radio de perete cu 2 canale, design
elegant, montaj simplu, funcţionează cu 433 MHz

Consolă de perete multifuncţională 78EV
Consolă de perete cablată, cu 4 funcţii:
• Deschiderea/Închiderea porţii
• Pornirea şi oprirea lămpii
• Pornirea şi oprirea receptorului
• Setarea de telecomenzi, fără urcare pe scară

Comutator de perete iluminat 75EV
• comutator de perete cablat
• iluminat

Toate comutatoarele de perete LiftMaster şi accesoriile de confort au culoarea albă lucioasă şi elegantă şi sunt
o bijuterie pentru orice garaj şi casă.
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DISPOZITIVE DE SIGURANŢĂ
ÎN CORELAŢIE CU ACCESORII DE CONFORT MYQ
Conform Normei UE valabile, în cazul utilizării de accesorii compatibile myQ, la
poarta de garaj trebuie să se monteze o barieră fotoelectrică. Dispozitivul de
supraveghere porţi de garaj 829EV, precum şi Internet Gateway 828EV pot ﬁ
combinate cu 2 sisteme de bariere fotoelectrice:

Barieră fotoelectrică cu infraroşii Protector System™ 770E
• Consum de curent 13 mA max / tensiune 6 V, IP56
• Compatibilă cu toate sistemele de acţionare porţi de garaj LiftMaster
• Ledul roşu indică dacă raza de infraroşii este continuă

Barieră fotoelectrică cu infraroşii 772E
• design modern şi atractiv
• compatibilă cu toate sistemele de acţionare porţi de garaj şi porţi LiftMaster
• IP44, rază de acţiune 15 m

TELECOMENZI TX2EV, TX4EV, TX4UNI

Telecomandă cu 2 canale 868 MHz cod săritor TX2EV
Telecomandă cu 4 canale 868 MHz cod săritor TX4EV
Telecomandă universală cu 4 canale 433 MHz cod săritor TX4UNI
Telecomenzile TX2EV şi TX4EV reprezintă unul din punctele tari de design din
noul program Evolution. Culoarea neagră lucioasă le conferă eleganţă pentru a
le purta cu plăcere şi mândrie la brelocul de chei. Capacul glisant împiedică activarea nedorită. Noile telecomenzi se programează la fel de uşor ca toate celelalte telecomenzi LiftMaster – pur şi simplu prin apăsarea butoanelor. Telecomenzile sunt compatibile cu aparatele LM50EV, LM60EV, LM80EV şi LM100EV. O lampă
cu led albastru indică faptul că este vorba de TX4EV, TX2EV cu frecvenţa
de 868 MHz. Telecomanda universală TX4UNI funcţionează cu orice sistem de
acţionare LiftMaster care a fost dotat cu tehnologie cod săritor după 2003. Telecomanda universală are un aﬁşaj cu led luminos alb şi funcţionează pe frecvenţa
de 433 MHz. Aceasta poate înlocui următoarele telecomenzi: 94330E, 94333E,
94335E, 94334E şi 4330E, 4333E şi 4335E.

ŞINE

CONŢINUTUL CUTIEI ŞINE PENTRU SISTEME DE ACŢIONARE
PORŢI DE GARAJ LM60EV, LM80EV & LM100EV

ŞINĂ 8023CR5
• 1 element, 100 %
premontat şi pretensionat
• Deschidere poartă: 2,3 m,
cursă: 2550 mm,
• Lungime totală 3000 mm

ŞINĂ 8025CR5
• 1 element, 100 %
premontat şi pretensionat
• Deschidere poartă: 2,5 m,
cursă: 2750 mm,
• Lungime totală 3200 mm

ŞINĂ 8030CR5
• 1 element, 100 %
premontat şi pretensionat
• Deschidere poartă: 3 m,
cursă: 3200 mm,
• Lungime totală 3700 mm

ŞINĂ 8323CR5
• 3 elemente cu 2
elemente de îmbinare,
100 % premontate şi
pretensionate, pliate
• Deschidere poartă: 2,3 m,
cursă: 2550 mm,
• Lungime totală 3000 mm

• Proﬁl şină C 30 mm
• Curele dinţate (întărite cu oţel, 100 % fără întreţinere)
• Cărucior cu braţ de poartă drept premontat (330 mm) şi cablu de deblocare de urgenţă premontat
• Posibilitate de deblocare permanentă sau temporară
• inclusiv braţ de poartă curbat (220 mm)
• inclusiv garnitură de cădere
• inclusiv elemente metalice de suspendare (2)
Ambalaj:
• Cutie de carton maro cu abţibilduri colorate cu numar de articole în mai multe limbi şi cod EAN
• Transport pe palet
• Ancorare în 4 puncte pentru siguranţă de transport

PRELUNGITOARE DE ŞINĂ
Prelungitor de şină 810CR5 pentru 8023CR5 şi
8323CR5
• 1 element şi 1 element de îmbinare
• prelungeşte cursa la max. 3700 mm
(înălţime poartă 3,0 m)
•
•
•
•

Prelungitor de şină 840CR5 pentru şină 8030CR5
• 1 element şi 1 element de îmbinare
• prelungeşte cursa la max. 4700 mm. Pentru porţi
secţionale laterale şi porţi secţionale care sunt montate
conform CE.

Proﬁl de şină 30 mm
Curele dinţate de schimb (întărite cu oţel, 100 % fără întreţinere)
Cutie de carton maro cu abţibilduri colorate cu numar de articole în mai multe limbi şi cod EAN
Transport pe palet

Noile sisteme de acţionare porţi de garaj Evolution pot ﬁ combinate cu diferite opţiuni de şine pentru a ajunge la o
soluţie optimă de până la 6 m. Toate şinele sunt din oţel cu proﬁl C 30 mm.
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CUM SE INSTALEAZĂ MYQ?
Easy-to-install

www.myliftmaster.eu

seria

1. Conectare:

2. Înregistrare cont:

Conectaţi cablul de Ethernet la router. Conectaţi Internet Gateway la reţeaua
de alimentare. După ce Internet Gateway stabileşte
o conexiune la Internet,
ledul verde încetează să se
mai aprindă intermitent şi
rămâne aprins permanent.

Vizitaţi pagina de Internet
www.myliftmaster.eu
şi înregistraţi un cont.
Dacă aveţi deja un cont,
utilizaţi numele dvs. de
utilizator şi parola.

3. Înregistrare
gateway:

4. Adăugare accesorii
myQ:

Introduceţi seria pentru
Internet Gateway dvs.
Aceasta se aﬂă pe partea
de dedesubt a aparatului.

Utilizaţi un calculator
compatibil la Internet sau
un smartphone pentru a
înregistra accesorii suplimentare. După înregistrare, ledul albastru de
pe Internet Gateway se
aprinde. Se poate utiliza cu smartphone-uri;
aplicaţiile pot ﬁ descărcate
gratuit.

CUM FUNCŢIONEAZĂ MYQ?

Smartphone
(sau calculator)

LiftMaster
Internet Gateway ™

Sistemul dvs. de
acţionare porţi de garaj

Deschidere şi închidere
garaj

EVOLUTION –
PREZENTAREA
GAMEI DE
PERFORMANŢE
TEHNICE
LM100EV

GENERALITĂŢI

LM80EV

Tensiune de intrare

LM60EV

LM50EV

220–240 V, 50–60 Hz

Tip motor

24 V DC

Forţă maximă de tracţiune

1000 N

800 N

600 N

500 N

Funcţionare în stand-by

0,8 W

0,8 W

0,8 W

0,8 W

Lampă

LED/2,5 min

LED/2,5 min

LED/2,5 min

LED/2,5 min

Mecanism de acţionare

Curele dinţate

Curele dinţate

Curele dinţate

Lanţ

Viteză de deschidere

200 mm/s

200 mm/s

160 mm/s

100 mm/s

Nivel de zgomot

54 dB

54 dB

54 dB

54 dB

Reglare poziţii ﬁnale

Automată

Automată

Automată

Electronică

Soft-start/stop

Da

Da

Da

Da

Ştecher

Euroştecher plat

Euroştecher plat

Euroştecher plat

Euroştecher plat

Porţi secţionale

Da

Da

Da

Da

Porţi batante

Da

Da

Da

Da

Porţi basculante

Da

Da

Da

Nu

Înălţime maximă poartă

2300 - 5000 mm

2300 - 5000 mm

2300 - 5000 mm

2300 mm

Greutate maximă poartă

130 kg

110 kg

90 kg

60 kg

Suprafaţă maximă canat de poartă

13,5 m²

13,5 m²

10,7 m²

7,5 m²

Spaţiu liber min.
de trecere la plafon

30 mm

30 mm

30 mm

35 mm

Frecvenţă

433 MHz/868 MHz

433 MHz/868 MHz

433 MHz/868 MHz

433 MHz/868 MHz

Spaţii de stocare

180

180

180
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2 în sfera de livrare

2 în sfera de livrare

2 în sfera de livrare

TIPURI DE PORŢI

SISTEM RADIO
Tip receptor

Două frecvenţe 6 benzi

TX2EV
TX4EV

2 în sfera de livrare

128EV

1 în sfera de livrare

myQ

1 în sfera de livrare

compatibil myQ, utilizarea Gateway 828EV sau a dispozitivului de supra-

n/a

veghere porţi de garaj la utilizarea simultană a unei bariere fotoelectrice

OPŢIUNI DE ŞINE
Standard 3 elemente

Incluse

8023CR5

Şină C 1 element, înălţime max. poartă 2300 mm

n/a

8025CR5

Şină C 1 element, înălţime max. poartă 2500 mm

n/a

8030CR5

Şină C 1 element, înălţime max. poartă 3000 mm

n/a

8323CR5

Şină C 3 elemente, înălţime max. poartă 2300 mm

n/a

8010CR5

Prelungitor şină până la 3000 mm în combinaţie cu 8023CR5 sau 8323CR5

n/a

8040CR5

Prelungitor şină până la 4000 mm în combinaţie cu 8030CR5

n/a

Lungime totală

3200 - 3870 mm

3140 mm

GARANŢIE
Garanţie completă

2 ani

2 ani

2 ani

2 ani

Garanţie motor

7 ani

5 ani

3 ani

2 ani
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SERVICE & CONTACT
Noi ne bucurăm întotdeauna să primim întrebări şi feedback de la dvs.
Contactaţi-ne la numărul de telefon +49 6838 907172 sau trimiteţi-ne un e-Mail la info@liftmaster.eu

CE CONTEAZĂ CU ADEVĂRAT

Continuitate în calitate şi
ﬁabilitate la livrare

Servicii de service de neînlocuit

Angajaţii noştri:
prietenoşi şi interculturali

Noi am înţeles că performanţa
reprezintă cheia către succes

Noi am înţeles că este nevoie de
mai mult decât un produs bun

Noi am înţeles că oamenii şi
comportamentul fac diferenţa

Chamberlain este o companie internaţională cu sediul
central în Elmhurst, Illinois, şi ﬁliale în toată lumea:
Mississauga, Ontario, Canada
Elmhurst, Illinois, SUA
Chatsworth, California, SUA
Tucson, Arizona, SUA
Nogales, Sonora, Mexic
Sydney, Australia
Auckland, Noua Zeelandă
Londra, Marea Britanie

Madrid, Spania
Varşovia, Polonia
Saarwellingen, Germania
Grassobbio, Italia
Dubai, Emiratele Arabe Unite
Bucureşti, România
Bratislava, Slovacia
Shenzhen, China

… pentru că aţi ales LiftMaster.

MAKING LIFE EASIER

PE TOT GLOBUL
Chamberlain este o companie internaţională cu sediul central în Elmhurst,
Illinois, şi ﬁliale în toată lumea.

Londra
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Chamberlain GmbH
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www.liftmaster.eu
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