
Se port-
öppnarens 
tillbehör från 
baksidan!

TURNER NOVOPORT

• Remdriven
• Mycket tyst och jämn gång
• Mjukstart och mjukstoppfunktion
• Hastighet 17 cm/s.
• LED-belysning
• Endast 0,5 W effektförbrukning i standby-läget
• Tvåvägs radiofunktion som standard. 

Från fjärrkontrollen kan man kontrollera 
status på garageporten (öppet eller stängt).

• 5 års garanti

LEVERANSEN INNEHÅLLER:
• 1 st. nyckelring fjärrkontroll
• 1 st inre tryckknapp 

i styrenheten
• 1 st. inre frikoppling 

till manuellt bruk

TURNER B1000
• Remdriven
• Mycket tyst och jämn gång
• Mjukstart och mjukstoppfunktion
• Hastighet 17-24 cm/s.
• LED-belysning
• Automatisk stängning (fotocell för 

säkerhet måste skaffa separat)
• Endast 0,5 W effektförbrukning i standby-läget
• 2 års garanti
• Standardarm max. 2300 mm höga portar 

(över 2300 mm höga portar måste skaffa förlängningsarm)
LEVERANSEN INNEHÅLLER:
• 1 st. nyckelring fjärrkontroll • 1 st. inre frikoppling till manuellt bruk

TURNER 423
• Remdriven
• Mycket tyst och jämn gång
• Mjukstart och mjukstoppfunktion
• Hastighet 15 cm/s.
• LED-belysning
• Automatisk stängning (fotocell för 

säkerhet måste skaffa separat)
• Endast 0,5 W effektförbrukning i standby-läget
• 3 års garanti
• Standardarm max. 2300 mm höga portar 

(över 2300 mm höga portar måste skaffa förlängningsarm)
LEVERANSEN INNEHÅLLER:
• 1-2 st. nyckelring fjärrkontroll* • 1 st. inre frikoppling till manuellt bruk

TURNER-PORTÖPPNARE

Elektrisk portöppnare ger extra komfort till livet. Med en fjärrkontroll öppnar och stänger du garageporten. 
Du slipper på så sätt stiga ur bilen och öppna garageporten manuellt varje gång  

du ska köra in och ut ur garaget. Belysningen i öppnaren slås på och av automatiskt.

TURNER 500R
• Remdriven
• Mjukstart och mjukstoppfunktion
• Hastighet 13 cm/s.
• LED-belysning
• Automatisk stängning (fotocell för 

säkerhet måste skaffa separat)
• 2 års garanti
• Standardarm max. 2300 mm höga portar 

(över 2300 mm höga portar måste 
skaffa förlängningsarm)

LEVERANSEN INNEHÅLLER:
• 1-2 st. nyckelring fjärrkontroll* • 1 st. inre frikoppling till manuellt bruk

TURNER 563
• Remdriven
• Mycket tyst och jämn gång
• Mjukstart och mjukstoppfunktion
• Hastighet 17-22 cm/s.
• LED-belysning
• Automatisk stängning (fotocell för 

säkerhet måste skaffa separat)
• Endast 0,5 W effektförbrukning i standby-läget
• 5 års garanti
• Standardarm max. 2300 mm höga portar 

(över 2300 mm höga portar måste skaffa förlängningsarm)
LEVERANSEN INNEHÅLLER:
• 1-2 st. nyckelring fjärrkontroll* • 1 st. inre frikoppling till manuellt bruk

Förmånlig standardportöppnare med 500 N 
-motor till porten som är standardstorlek.

Extra stark portöppnare med 1000 N-motor  
max. 17 m2 portar.

Hög kvalitet portöppnare med 600 N-motor 
max. 10 m2 portar.

Till 800 seriens portenhet integrerad 
garageportöppnare.

Högsta kvalitet portöppnare med 800 N-motor 
max. 15 m2 portar.

* Antalet av nyckelring fjärrkontroll beroende på valda paket.



WEBBPORTEN

Porten kan kontrolleras via 
internet med smartphone 
eller tablet. Webbporten 
innehåller nätverksgateway 
och mottagarmodulen. Inte 
till 500R-öppnaren. 

Fotocell för säkerhet måste 
skaffas separat.

KODLÅS
Underlättar användningen då nycklar inte finns lätttillgängliga.  
Trådlös kodlås kan placeras på ytterväggen i garaget. Digicode 
Premium och Signal 218 -modellens frontpanelen är rostfritt stål.

TRYCKKNAPPAR

FJÄRRKONTROLL
2-KANAL

3-KANAL

4-KANAL

ANDRA TILLBEHÖR

TILLBEHÖR Turner portöppnare kan även utrustas med tillbehör  

som underlättar vardagen. Be offert som passar bäst 

till dig från Turner-experten!

MAX432 N522 N522 Design

WHITE BLACK N523 Protect

DigiCode PremiumDigiCode Professional Signal 218

Minifjärrkontroll 
MIX432

Minifjärrkontroll  
MIX432 Design

Signal 111DuoControl LPN5M

2-KANAL TRÅDLÖS 1-KANAL
Styra två öppnare eller ett öppnare TRÅDBUNDEN
och ett utomhusbelysning 5 m kabel

YTTRE FRIKOPPLINGFÖRLÄNGNINGSARMAR FOTOCELL FÖR SÄKERHET VÄGGHÅLLARNA

Vägg-/solskyddhållare 
till MAX och MIX -fjärrkontroll

Förlängningsarm 1 m max. 3250 mm 
höga portar. Behövs till mittmonterad 
öppnare när portens högt är mera än 
2300 mm. Förlängningsarm ZS1M till 
remdriven och KS1M 
till kedjedriven 
öppnare.

Obligatoriskt tillval när det inte finns nå-
gon annan ingång till garaget förutom 
den automatiserade takskjutporten. Med 
hjälp av den kan porten i nödfall öppnas 
utifrån till exempel 
i händelse av 
strömavbrott.

Förhindrar att porten stängs om det finns 
ett hinder vid portens 
bana.

MAX434 N524 N524 Design

Beställ direkt i vår webbshop på: 

www.turnerdoor.se




