EASYJACK

AUTOMATISCH BEDIENEN VAN
EEN DUBBEL VLEUGELHEK

UPGRADE UW HUIS MET HET COMFORT EN
DE VEILIGHEID VAN SUPERJACK!
Gemak en beveiliging! Dat zijn de belangrijkste
redenen voor het aanschaffen van een
EasyJack vleugelhekopener:
•

Gemak: U opent met de afstandsbediening
vanuit uw auto het hek naar het huis en rijdt
zonder uitstappen naar binnen. Of u opent het
hek vanuit uw huis om bezoek binnen te laten.
Helemaal fijn als het regent of sneeuwt!

•


Beveiliging:
Het hek sluit zich automatisch achter
u, waarmee eventuele indringers buiten
gehouden worden. Optimale toegangscontrole!

Een EasyJack hekopener wordt als complete set
geleverd en is eenvoudig te installeren. Door uzelf,
of door een vakbekwame installateur.
Voor nog meer gemak en beveiliging bieden wij een
range accessoires zoals een videofoon, bediening via
uw smartphone en extra handzenders.
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EASYJACK HEKOPENERS VOOR VLEUGELHEKKEN
ZIJN BESCHIKBAAR IN TWEE VERSIES:

EASYJACK

EASYJACK SJSW101

EASYJACK-PLUS SJSW201

Deze al zeer complete basis-set
bestaat uit:

De SW201 heeft als extra ten opzichte van de
SW101:

• Control box incl. besturing, radio ontvanger en
transformator (1)
• 2 actuators (motoren) incl. bedrading en lasplaatjes
voor bevestiging aan hek en hekpaal. (2)
• Infra Rood veiligheidssensoren en
weerstandsbeveiliging
• 4-kanaals afstandsbediening voor bediening beide of
één van beide hekdelen (3) maar dan foto vervangen
door bijgaande foto.
• Automatische sluitfunctie instelbaar tot 90 seconden
• Soft start/stop functie
• Automatische inleer functie
• Nederlandstalige handleiding

SJ A833 Drukknop voor buiten om de poort mee te
bedienen (4)
SJ A831 Sleutelschakelaar voor buiten om de poort mee
te bedienen (5)
SJ A850 Elektromagnetisch slot met grondstopper om
de poort in dichte positie te vergrendelen (6)
SJ A815 Back-up accu om de poort bij stroomuitval te
kunnen blijven bedienen
SJ A819 Extra antenne voor nog beter bereik van de
handzenders
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EasyJack hekopeners hebben een stroomvoorziening van 230V nodig en zijn sterk genoeg om
ieder goed draaiende poort tot circa 2,75m breed per hekdeel te bedienen.

VOEG NOG MEER “PLUS” TOE AAN BOVENSTAANDE SETS:

SJ A817
Schroefset waarmee u de motoren aan de poort en paal
kunt schroeven.
SJ A874
Geruststellende toegangscontrole met dit stijlvolle code-bedieningspaneel.
SJ A871
Met deze telefoonmodule (inclusief sim-kaart) bedient u het hek van waar ook ter wereld, met uw smart-phone!
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