
Pret (fara TVA)

SCSMVE0038

Motoreductorul SCS1 STANDARD pentru porți batante combină design și robustețe !

Special conceput pentru a motoriza orice tip de poartă (3 metri și 300 kg maxim sau 1,5 metri și 150 kg maxim pe ușă batantă) motorul 

SCS1 STANDARD oferă un design unic care vă permite să nu modificați estetica dvs. porții dvs., beneficiind în același timp de o poartă 

automată, simplu de utilizat.

1.492 RON

SCSMCO0062

Motoreductor  poartă culisantă ONEGATE 3 - Kitul de automatizare poartă culisantă OneGate 3 vă permite să motorizați eficient orice 

poartă culisantă de până la 4 metri lungime și până la 400 kg. Acest kit de motorizare 12V include 2 telecomenzi + 1 lampă de 

semnalizare pentru a asigura confortul și securitatea zilnică.

Kitul de motorizare OneGate 3 poartă culisantă este proiectat pentru a motoriza orice tip de poartă, indiferent din materialul din care 

este produsă: solid, perforat sau semi-perforat - din lemn, fier, PVC sau aluminiu

1.766 RON

Pret (fara TVA)

SCSAAM0013

Lampă de semnalizare tip girofar de 24V cu antenă integrată semnalează deschiderea și închiderea porții atunci când porniți 

motoreductorul porții.

Lampa de semnalizare poate fi fixată orizontal sau vertical. 

Notă: nu există polaritate (+/-) pe lampa de semnalizare: dacă lumina rămâne aprinsă = indică o defecțiune.

Vă recomandăm să instalați lampa de semnalizare pe stâlpul porții dvs. Acest lucru vă asigură vizibilitate, în special noaptea, când 

activați deschiderea și închiderea automată a porții.

De asemenea, vă recomandăm să o instalați dacă poarta dvs. se deschide spre exterior.

192 RON

SCSAAM0036

Fotocelule pentru porți 24V

Fotocelule pentru poartă sunt un dispozitiv de siguranță pentru controlul porților automate. Ele sunt formate dintr-un emițător și un 

receptor. Capacele care conțin emițătorul și receptorul sunt impermeabile.

Fotocelule pornesc automat atunci când fasciculul se sparge.

160 RON

Pret (fara TVA)

SCSAAM0094

Telecomandă cu 4 canale pentru automatizări porți - PORTOCALIU

Această telecomandă de culoare gri și alb cu 4 canale vă permite să controlați automat poarta la distanță atunci când plecați și veniți 

acasă.

Pentru un plus de confort, această telecomandă are o clemă, pentru a o prinde mai ușor la brelocul de la cheile de la casă sau mașină

85 RON

SCSAAM0049

Telecomandă cu 4 canale pentru automatizări porți - GRI

Această telecomandă de culoare gri și alb cu 4 canale vă permite să controlați automat  poarta la distanță atunci când plecați și veniți 

acasă.

Pentru un plus de confort, această telecomandă are o clemă, pentru a o prinde mai ușor la brelocul de la cheile de la casă sau mașină

85 RON

PORȚI BATANTE SCS 
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