
Artikel Artikelnr. StukprijS

leveringspAkket

elektrische gegevens

MechAnische gegevens

OMgevingsgegevens

Functie

tOepAssing

Aandrijfsystemen voor garagedeuren

comfort 260

Comfort 260 118 394

· Aandrijving met geïntegreerde besturing
· Digital 921-moduleontvanger, 868 MHz bi· linked
· Digital 572 micro-handzender, 2-kanaals, 868 MHz bi· linked
· Universele inbouwset voor kantel- en sectionaaldeuren
· Netkabel met Euro-stekker, 1500 mm

Nominale spanning 
Nominale frequentie 
Stroomopname
Vermogensopname bedrijf
Vermogensopname stand-by
Bedrijfssoort (inschakelduur)
Motorspanning
Stuurspanning
Beschermingsgraad
Veiligheidsklasse

230 V AC
50/60 Hz

1,1 A
0,25 KW
ca. 4 W

S2–2 min
24 V DC
24 V DC

(aandrijving) IP 20
II

Trek- en drukkracht
Loopsnelheid
Openingstijd (deurspecifiek)

max. 550 N
max. 160 mm/s

ca. 14 s

Afmetingen (BxHxD)

Gewicht (totaal)
Temperatuurbereik
Verlichting

(aandrijving) 190x125x360 mm
(verpakking) 245x145x500 mm

ca. 6,4 kg
–20 °C tot +60 °C

8-ledmodule

· Stroomspaartechniek
· Elektronische einduitschakeling
· Soft-Start/Soft-Stop/Soft-Loop
· Elektronische openschuifbeveiliging
· Blokkeerbeveiliging
· Looptijdbegrenzing
· Ontkoppeling via trekkoord (binnen)
· Aandrijfkop, +/- 90° draaibaar
· Marantec EOS-programmering met LCD-scherm
· Draairichtingsomkering programmeerbaar
· Back jump (ontlasting van het rubberbodemprofiel)
· Automatische sluiten
 (alleen bruikbaar in combinatie met een fotocel)
· Deur open tijd programmeerbaar
· Verlichtingstijd programmeerbaar en radiografisch schakelbaar
· Uitschakelautomaat OPEN en DICHT afzonderlijk programmeerbaar
· Tussenpositie OPEN en DICHT afzonderlijk programmeerbaar
· Deur bewegingssnelheid OPEN en DICHT afzonderlijk
 programmeerbaar
· Softlooppositie OPEN en DICHT afzonderlijk programmeerbaar
· Softloopsnelheid OPEN en DICHT
 afzonderlijk programmeerbaar
· Programmeerbare impulsingang
· Onderhoudsteller (interval programmeerbaar) en cycliteller
· Foutsignalering met foutgeheugen
· Meertraps-resetfunctie (besturing, veiligheid, handzenders enz.)
· Aansluiting (conventioneel) voor drukknop, 
 fotocel en ruststroomcircuit
· Aansluiting (MS-Bus) voor uitbreidingsprintplaten
 (printplaten geïntegreerd)
· Aansluiting (MS-Bus) voor de hand-programmeerapparaat
 en uitbreidingsmodules
· Aansluiting voor Battery-Backup
· Uitgang 24 V DC, max. 50 mA

· Aandrijving voor garagedeuren in de particuliere sector
· Voor kanteldeuren tot 3.500 mm deurbreedte en 90 kg
 deurgewicht
· Voor enkelwandige sectionaaldeuren tot 5.000 mm
 deurbreedte en 90 kg deurgewicht
· Voor dubbelwandige sectionaaldeuren tot 3.000 mm
 deurbreedte en 90 kg deurgewicht
· In combinatie met Marantec-aandrijfrails

Comfort 260
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Artikel Artikelnr. StukprijS

leveringspAkket

elektrische gegevens

MechAnische gegevens

OMgevingsgegevens

Functie

tOepAssing

Aandrijfsystemen voor garagedeuren

comfort 270

Comfort 270 118 395

· Aandrijving met geïntegreerde besturing
· Digital 921-moduleontvanger, 868 MHz bi· linked
· Digital 572 micro-handzender, 2-kanaals, 868 MHz bi· linked
· Universele inbouwset voor kantel- en sectionaaldeuren
· Netkabel met Euro-stekker, 1500 mm

Nominale spanning 
Nominale frequentie 
Stroomopname
Vermogensopname bedrijf
Vermogensopname stand-by
Bedrijfssoort (inschakelduur)
Motorspanning
Stuurspanning
Beschermingsgraad
Veiligheidsklasse

230 V AC
50/60 Hz

1,1 A
0,25 KW
ca. 4 W

S2–2 min
24 V DC
24 V DC

(Aandrijving) IP 20
II

Trek- en drukkracht
Loopsnelheid
Openingstijd (deurspecifiek)

max. 750 N
max. 160 mm/s

ca. 14 s

Afmetingen (BxHxD)

Gewicht (totaal)
Temperatuurbereik
Verlichting

(aandrijving) 190x125x360 mm
(verpakking) 245x145x500 mm

ca. 6,5 kg
–20 °C tot +60 °C

8-ledmodule

· Stroomspaartechniek
· Elektronische einduitschakeling
· Soft-Start/Soft-Stop/Soft-Loop
· Elektronische openschuifbeveiliging
· Blokkeerbeveiliging
· Looptijdbegrenzing
· Ontkoppeling via trekkoord (binnen)
· Aandrijfkop, +/- 90° draaibaar
· Marantec EOS-programmering met LCD-scherm
· Draairichtingsomkering programmeerbaar
· Back jump (ontlasting van het rubberbodemprofiel)
· Automatische sluiten
 (alleen bruikbaar in combinatie met een fotocel)
· Deur open tijd programmeerbaar
· Verlichtingstijd programmeerbaar en draadloos schakelbaar
· Uitschakelautomaat OPEN en DICHT afzonderlijk programmeerbaar
· Tussenpositie OPEN en DICHT afzonderlijk programmeerbaar
· Deur bewegingssnelheid OPEN en DICHT afzonderlijk
 programmeerbaar
· Softlooppositie OPEN en DICHT afzonderlijk programmeerbaar
· Softloopsnelheid OPEN en DICHT
 afzonderlijk programmeerbaar
· Kozijnfunctie (onderdrukking van kozijnfotocellen)
· Programmeerbare impulsingang
· Onderhoudsteller (interval programmeerbaar) en cycliteller
· Foutsignalering met foutgeheugen
· Meertraps-resetfunctie (besturing, veiligheid, handzenders enz.)
· Aansluiting (conventioneel) voor drukknop, 
 fotocel en ruststroomcircuit
· Aansluiting (MS-Bus) voor uitbreidingsprintplaten
 (printplaten geïntegreerd)
· Aansluiting (MS-Bus) voor de hand-programmeerapparaat
 en uitbreidingsmodules
· Aansluiting voor Battery-Backup
· Uitgang 24 V DC, max. 50 mA

· Aandrijving voor garagedeuren in de particuliere sector
· Voor kanteldeuren tot 5.000 mm deurbreedte en 165 kg
 deurgewicht
· Voor enkelwandige sectionaaldeuren tot 5.500 mm
 deurbreedte en 165 kg deurgewicht
· Voor dubbelwandige sectionaaldeuren tot 5.500 mm
 deurbreedte en 165 kg deurgewicht
· In combinatie met Marantec-aandrijfrails

Comfort 270
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Artikel Artikelnr. StukprijS

leveringspAkket

elektrische gegevens

MechAnische gegevens

OMgevingsgegevens

Functie

tOepAssing

Aandrijfsystemen voor garagedeuren

comfort 280

Comfort 280 118 396

· Aandrijving met geïntegreerde besturing
· Digital 921-moduleontvanger, 868 MHz bi· linked
· Digital 572 micro-handzender, 2-kanaals, 868 MHz bi· linked
· Universele inbouwset voor kantel- en sectionaaldeuren
· Netkabel met Euro-stekker, 1500 mm

Nominale spanning 
Nominale frequentie 
Stroomopname
Vermogensopname bedrijf
Vermogensopname stand-by
Bedrijfssoort (inschakelduur)
Motorspanning
Stuurspanning
Beschermingsgraad
Veiligheidsklasse

230 V AC
50/60 Hz

1,1 A
0,25 KW
ca. 4 W

S2–2 min
24 V DC
24 V DC

(Aandrijving) IP 20
II

Trek- en drukkracht
Loopsnelheid
Openingstijd (deurspecifiek)

max. 1.000 N
max. 160 mm/s

ca. 14 s

Afmetingen (BxHxD)

Gewicht (totaal)
Temperatuurbereik
Verlichting

(Aandrijving) 190x125x360 mm
(verpakking) 245x145x500 mm

ca. 6,6 kg
–20 °C tot +60 °C

8-ledmodule

· Stroomspaartechniek
· Elektronische einduitschakeling
· Soft-Start/Soft-Stop/Soft-Loop
· Elektronische openschuifbeveiliging
· Blokkeerbeveiliging
· Looptijdbegrenzing
· Ontkoppeling via trekkoord (binnen)
· Aandrijfkop, met +/– 90° draaibaar
· Marantec EOS-programmering met LCD-scherm
· Draairichtingsomkering programmeerbaar
· Back jump (ontlasting van het rubberbodemprofiel)
· Automatische sluiten
 (alleen bruikbaar in combinatie met een fotocel)
· Deur open tijd programmeerbaar
· Verlichtingstijd programmeerbaar en radiografisch schakelbaar
· Uitschakelautomaat OPEN en DICHT afzonderlijk programmeerbaar
· Tussenpositie OPEN en DICHT afzonderlijk programmeerbaar
· Deur bewegingssnelheid OPEN en DICHT afzonderlijk
 programmeerbaar
· Softlooppositie OPEN en DICHT afzonderlijk programmeerbaar
· Softloopsnelheid OPEN en DICHT
 afzonderlijk programmeerbaar
· Kozijnfunctie (onderdrukking van kozijnfotocellen)
· Programmeerbare impulsingang
· Onderhoudsteller (interval programmeerbaar) en cycliteller
· Foutsignalering met foutgeheugen
· Meertraps-resetfunctie (besturing, veiligheid, handzenders enz.)
· Aansluiting (conventioneel) voor drukknop, 
 fotocel en ruststroom circuit
· Aansluiting (MS-Bus) voor uitbreidingsprintplaten
 (printplaten geïntegreerd)
· Aansluiting (MS-Bus) voor de handprogrammeerapparaat
 en uitbreidingsmodules
· Aansluiting voor Battery-Backup
· Uitgang 24 V DC, max. 50 mA

· Aandrijving voor garagedeuren in de particuliere sector
· Voor kanteldeuren tot 6.000 mm deurbreedte en 200 kg
 deurgewicht
· Voor enkelwandige sectionaaldeuren tot 6.000 mm
 deurbreedte en 200 kg deurgewicht
· Voor dubbelwandige sectionaaldeuren tot 6.000 mm
 deurbreedte en 200 kg deurgewicht
· In combinatie met Marantec-aandrijfrails

Comfort 280
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