DA51000
DEURAUTOMAAT
EASYJACK
SET VOOR ENKELE
OF VAN
AUTOMATISCH
BEDIENEN
DUBBELE DRAAIDEUR
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!
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Een EasyJack hekopener wordt als complete set
geleverd en is eenvoudig te installeren. Door uzelf,
of door een vakbekwame installateur.

Miljoen

Voor nog meer gemak en beveiliging bieden wij een
range accessoires zoals een videofoon, bediening via
uw smartphone
en extra handzenders.Life cycle
ce-certificering

SUPERJACK.NL

SUPERJACKPRO.NL

Max deur gewicht
200kg

Back up accu (optie)
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DA51000
Automatische deurautomaat voor toegangs- en binnendeuren. Complete set inclusief draadloze
drukknop en afstandsbediening
•
•
•
•
•
•

Afmetingen: 520x81x12mm
Max deur gewicht 200kg en deurbreedte ca 150cm
Gewicht automaat: 6kg.
Automatisch inleren en zeer eenvoudige instellingen
Instelbare snelheid, sluitingstijd etc.
Aansluitmogelijkheden voor elektrisch slot, sensor, codebediening, domotica etc

Optie:
DA 51815 Back-up batterij:
Deur nog tot 800x te bedienen bij stroom uitval.

VOEG NOG MEER “PLUS” TOE AAN BOVENSTAANDE SET
Deuren moeiteloos openen en sluiten

DA11921

Deuren hygiënisch bedienen met de
bewegingssensor, voor het automatisch
bedienen van de deurautomaat

SJ A874

Codebediening om de deurautomaat te
bedienen en zo de deur te openen en of sluiten.

DA11987

Vergrendel uw deur met deze kleefmagneet,
incl. bevestigingsbeugels.

SUPERJACKPRO.NL

