
SPRINT SLIMLINE.
ELEGANTE KRACHT.



Tijdloos design in stijlvol antraciet.
Doordacht tot in detail:  
De transparante lichtkap 
zorgt voor een goede 
verlichting en een sfeervol 
design.

Made in 
Germany

Krachtige aandrijving:
Geïntegreerde ontvanger
 Obstakeldetectie met automatische terugloop  
I nplugbare besturing
Onderhoudsvriendelijk  
 Zelfregelende krachtinstelling met DPS –  
Dynamic Power System
Backjump voor ontlasting van het  
deurmechanisme

Ultramoderne technologie:
Hogere levensduur door de vaste ketting en meerijdende  
motor
Zelfremmende inbraakwerende motor; WK2-gekeurd in 
combinatie met een anti-optilbeveiliging   
Geruisloos
Bij hogere poorten mogelijkheid tot verlengen van de 
Hoogwaardige kwaliteit

Eenvoudige montage:
De aandrijving is deels voorgemonteerd en snel klaar voor installatie; bespaart tijd en geld   
     Eenvoudig in te stellen eindschakelaars
Loopweg van 2550 mm reeds beschikbaar in de basisuitvoering 
Plafondmontage, zowel horizontaal als vertikaal in te stellen
De ketting kan zonder problemen aangepast worden

SVS – Veiligheidsvergrendeling:  
Mogelijkheid om in elke positie de 
loopwagen te ontgrendelen 
of vergrendelen bv. in geval van 
stroomuitval.



Compact: alle cijfers, gegevens en feiten.
SPRINT SLIMLINE 550

Aandrijving: Sprint Slimline 550  
(Art. nr. SOM2716V000)

Max. loopweg: 2.550 mm

Max. duw- en trekkracht: 550 N

Aansluitspanning: AC 230 V, 50/60 Hz

Opgenomen vermogen: 60-220 W

Opgenomen vermogen bij  
nominale belasting (165N): 140 W

Opgenomen vermogen in stand-by: 7 W

Max. snelheid loopwagen: 160 mm/s

Temperatuurbereik: -20°C/+60°C

Verlichting: 32,5 V / 34 W 

Sofloop – Soft-start – Soft-stop: ja

Automatisch sluiten ja

SPRINT SLIMLINE 800

Aandrijving: Sprint Slimline 800  
(Art. nr. SOM2717V000)

Max. loopweg: 2.550 mm

Max. duw- en trekkracht: 800 N

Aansluitspanning: AC 230 V, 50/60 Hz

Opgenomen vermogen: 60-220 W

Opgenomen vermogen bij  
nominale belasting (240N): 160 W

Opgenomen vermogen in stand-by: 2 W

Max. snelheid loopwagen: 150 mm/s

Temperatuurbereik: -20°C/+60°C

Verlichting: 32,5 V / 34 W 

Sofloop – Soft-start – Soft-stop: ja

Automatisch sluiten ja

De meerijdende motor – een aandrijfsysteem 
ontwikkeld door SOMMER: 
De aandrijfmotor verplaatst zich via de vaste ketting 
en is rechtstreeks met het deurblad verbonden. Deze 
technologie ontlast de aandrijving en de motor.

SPRINT SLIMLINE.
ELEGANTE KRACHT.

Garagedeurtypes: Sectionaal-, kantel- en  
vleugeldeuren

Max. hoogte kanteldeur: 2.550 mm 
Incl. verlengkit rail (als toebehoor): 3.350 mm

Max. hoogte sectionaaldeur: 2.300 mm 
Incl. verlengkit rail (als toebehoor): 3.100 mm

Max. deurbreedte Slimline 550: 3.500 mm 
Max. deurbreedte Slimline 800: 6.000 mm

Min. inbouwhoogte: 35 mm

Afstandsbediening: FM 868,8 MHz

Codering: Somloq rolling code systeem

Aantal kanalen: 2



Veiligheid: De SOMMER-zendtechniek.

  FM 868,8 MHz (frequentiegemoduleerd), betere ontvangst en optimale overdracht verzekerd

  Geen zichtbare antenne nodig

  Extreem veilig Somloq Rolling code systeem: 74 triljoen verschillende  
combinatiemogelijkheden door een 66 Bit-code; optimale veiligheid verzekerd

  Eenvoudig instelbaar

  Hoge betrouwbaarheid door kwalitatieve onderdelen

  Praktisch onbeperkt uitbreidbare handzendertoepassingen, vb. bij parkeergarages

  Beperkt stroomverbruik door efficiëntere werking van de innovatieve zendfrequentie FM 868,8

  Indien nodig kunnen de codes gewist worden, bv. bij verlies van een handzender

  Meervoudige controle van het inkomend zendsignaal

  De toetsenafscherming bij de handzender voorkomt ongewild gebruik
zender 
4 kanalen

Telecody met 
ledverlichting
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Bezoek onze website www.seculux.eu

SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH
Hans-Böckler-Str. 21 – 27
D-73230 Kirchheim/Teck

Telefon: +49 (0) 70 21 / 80 01-0
Telefax: +49 (0) 70 21 / 80 01-100
E-Mail: info@sommer.eu




