SUPERJACK
NIEUW!
VLEUGELHEKOPENER ONDERGRONDS
UIT HET ZICHT, ONBEPERKTE DRAAIOPENING, ZELF LEREND
Met de introductie van de SW31000 ondergrondse hekopener zet SuperJack een nieuwe standaard op het
gebied van kwaliteit en toepassingsbereik. Deze hekopener is eenvoudig ondergronds te installeren, ook op
bestaande hekken. De mooiste manier om uw hek automatisch te openen en te sluiten!

SW31000 SUPERJACK €1049,MET UITBEREIDINGSKIT SJA31101 COMPLETE SET €1159,Complete basisset bestaat uit:
•
•
•
•
•
•
•

SJA31101
Technische voordelen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vele instelmogelijkheden als
automatisch sluiten, hekvertraging etc.
Eenvoudig te installeren en af 			
te stellen (zelflerend)
Ook geschikt om op bestaande hekken
te monteren. (met acc SJ A31101)
Voor vleugelhekken tot circa 			
4 meter breed (2x2 meter)
Compacte motoren en behuizing
Weerstand en sensor beveiliging
2x 4-kanaals afstandsbediening
Geschikt voor (intensief gebruik van)
residentiële toepassingen

2x motoren 18VDC in cataphoresis
stalen behuizing.
2x aandrijf/verbindingsstangen.
1x besturingskast.
2 x 4-kanaals handzender/
afstandsbediening.
1 x radiografische ontvanger.
1 x set veiligheids fotocellen.
Installatiehandleiding.

SUPERJACK
Technische gegevens
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Power Supply 230V AC (50-60 Hz)
Motor power Supply: 18V DC
Open circuit voltage: 0,7A
Power rating: 120W
Opening time 90 graden: ca 11 sec.
Operating temperature: -20 C - +55 C
Protection: IP67
Afmetingen grondbak: 42x17x14 cm (lxbxh)
Afmetingen control box: 30x23x12 cm
Made in Italy

ACCESSOIRES
Hoewel de basisset van onze hekopeners al zeer compleet is, kunt u met behulp van onderstaande accessoires nog meer gemak
en veiligheid toevoegen aan uw hekbediening. Alles werkt perfect samen met deze ondergrondse opener!

SJ A31101
Motor arm voor montage naast de poort
€ 129,-

SJ A850
Elektro-magnetisch slot verticaal
€ 54,-

SJ A11801
4-kanaals handzenders
€ 36,-

SJ A871
Telefoonmodule
€ 129,-

SJ A834
Wanddrukknop draadloos voor buiten
€ 49,-

SJ A821
Waarschuwingslamp
€ 26,-

Voor een overzicht van alle mogelijke accessoires verwijzen wij u graag naar:

Uw dealer:

Alle prijzen zijn consumentenprijzen, in Euro, inclusief B.T.W.

Meer informatie: www.superjack.nl of mail info@superjack.nl

