
Sofistikerte og innovative garasjeportåpnere 
fra Liftmaster og LOBAS

LIFTMASTER EV-SERIE

Garasjeportåpnere

- et sikkert valg



Kvalitet
LiftMasters selvpålagte kvalitetsoppdrag er å 
overgå forventningene til våre kunder ved å tilby 
dem enestående produkter og tjenester. Vi setter 
kvalitet i høysetet i alt vi gjør. Slik blir hver enkelt av 
oss ansvarlig og forpliktet til å kontinuerlig forbedre 
effektiviteten av våre kvalitetstyringssystemer og 
oppnå våre kvalitetsmål. Vi vil alltid tilby opplæring, 
prossesser og systemer som forsikrer overholdelse 
av kvalitetskrav, som skaper kundetilfredshet.  

Som et bevis på vår satsing på kvalitet oppnådde vi 
ISO 9001:2008 sertifisering.

LiftMaster
MERKET FOR DEN PROFESJONELLE
Liftmaster garasjeportåpnere tilbyr et bredt utvalg 
når det gjelder i ytelse, funksjoner og holdbarhet. 
De er laget for å svare til en profesjonell installatørs 
forventninger om å gi god service til huseiere. De 
har også vist seg å tåle selv de tøffeste forhold og år 
med utvidet bruk, og er tilgjengelig med innovative 
tilbehør designet for å gjøre adgang til hjemmet mer 
praktisk.

Chamberlain Group
NUMMER 1 PÅ VERDENSBASIS
Chamberlain er en ledende leverandør av garasje- 
portåpnere for boliger og virksomheter over hele 
verden. Det er flere Chamberlain portåpnerer 
installert på verdensbasis enn noe annet merke.
Lonevåg Beslgfabrikk AS har vært forhandler av 
Liftmaster-portåpnere i over15 år.
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STAND-BY STRØM LED

HASTIGHET GARANTI

ENKEL INSTALLASJON

STILLEGÅENDE

Liftmaster EV-serien: 

Design møter teknologi
Det nye designet på våre Evolution-portåpnere er en kombinasjon av nytenking og energibesparelse. De nye 
portåpnerne er utstyrt med den beste radioytelse noensinne. Ikke bare er de utstyrt med toveis radio. Dette 
innebærer at portåpneren både mottar og returnerer signal. Portåpnerens mottaker håndterer  dessuten både 
433 MHz og 868 MHz frekvens. Kort fortalt:  de beste radioytelser noensinne. Like viktig er teknoliginyheten myQ.

Energieffektivitet er viktig - Evolution hjelper å beskytte miljøet.

Bærekraft, utforming og design, økt kjørehastighet, mye tilbehør og garantitid opp til 7 år. Kombinasjonen av alt 
dette mangler sidestykke, og vil gi brukerne den opplevelsen man kan forvente fra en av verdens markedsledere.

ÅR

Lavt strømforbruk i standby-modus 
gir besparelse i forhold til de fleste 
andre garasjeportåpnere. 
For LiftMaster portåpnerene tilsvarer 
dette ca. 85% besparelse.

Vi har økt hastigheten på våre 
åpnere til en maks hastighet 
på 200 mm/s for LM100EV. Dette 
kommer brukerne til gode ved økt 
sikkerhet  og bekvemmelighet.

myQ er revolusjonerende teknologi 
for garasjeportautomatisering. 
myQ vil gjøre livet enklere ved å 
gjøre det mulig å overvåke og styre 
garasjeporten fra hvor som helst i 
verden med smarttelefon, nettbrett 
eller datamaskiner.

Den nye radio teknologien - 
«Evolution radio» -  gir den mest 
pålitelige frekvens vi noensinne 
har hatt. Evolution port-åpnerne 
er utstyrt med den beste radio 
ytelsen. De har toveis radio, og den 
kan også håndtere både 433 MHz 
og 868 MHz frekvens. 3 band på 
hver av frekvensene vil øke sjansen 
for god kontakt om det skulle være 
forstyrrelser i ditt område.

Langvarig Led (opp til 50 000 timer 
bruks-tid). Ingen oppvarming,  
slik at lyset lyser umiddelbart. 
Betydelig lavere CO2 utslipp, og 
ingen tungmetall eller kvikksølv i 
produksjons prosessen.

Vi øker garantiperioden til 
maksimalt 7 år (LM100EV) for 
å vise at LiftMaster produserer 
førsteklasses produkter.

De nye portåpnerene er så enkel 
å installere at dere kan spare 
opptil 50% på installasjonstiden. 
Med bare en nøkkel størrelse 
kan du sette sammen komplett 
portåpner med skinne.

Sist men ikke minst:  Stille og jevn 
drift uten sidestykke! Prøv den!

3



HURTIG STAND-BY STRØMSTILLEGÅENDE LEDGARANTI
ÅR

LETT Å INSTALLERE
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LM100EV

Innhold i kartongen
PORTÅPNER
•	 Motor	hode
•	 Klar	for	bruk	-	montert	og	testet
•	 Inkludert	strømledning	80	cm
 og universal støpsel
•	 Inkludert	LED	lys
•	 CE-godkjent	og	TÜV-godkjent
•	 Inkludert	6-band	radiomottaker	
 (innebygd)

DOKUMENTASJON
•	 Instruksjonsbok	for	
 montering og bruk
•	 Illustrasjons	tegninger
•	 Garantibok
•	 Advarsel	merke	ifølge	CE-standard	

for dør og montering

INSTALLASJONSMATERIELL
•	 Opphengsbraketter	til	skinne	
•	 Skruepose	for	montering	av	
 åpner og skinne

TILBEHØR
•	 2	stk.	4-kanals	fjernkontroll	med	

3-band 868 MHz
•	 1	stk.	trådløs	innvendig	veggbryter	

med 2-kanals funksjon
•	 Skruer	for	montering	(2	stk.)

EMBALLASJE
•	 4-farget	kartong
•	 Stempel	for	kvalitetskontroll
•	 Produksjonsdato
•	 Produksjonsmodell	nummer
•	 Sikkerhetsetikett	mot	
 uønsket åpning
•	 Skumbeskyttelse	inni	kartongen.

MAX 
130 KG
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LM100EV

Vedlikeholdsfri, ultra stille og rask garasjeportåpner med innebygd multi-frekvens radiomottaker og førsteklasses, kraftfullt 
LED-lyssystem.

Inngangsspenning 220-240 V, 50-60 Hz

Trekkraft 1000 N

Stand-by power 0,8 W

DRIVSYSTEM Motortype 24 V DC

Drivsystem Belte

Porthøyde Opp til 2,25 eller 4 m med forlengelsesskinne

Max hastighet 200 mm/sek

Lys LED lys slår seg på når åpneren aktiveres og slår seg av 2,5 
minutter senere.

Dør arm Justerbar. Tralle med frikoblingsmekanisme

SIKKERHET Automatisk stopp Ved	å	trykke	på	fjernkontroll	under	kjøring	eller	ved	hindring

Kraftjustering Automatisk

Overløpssikring Transformator, overbelastningsvern og lavspent ledningsnett 
som tilbehør

Grensesetting Elektronisk, semi- og helautomatisk optisk deteksjon 
av fart og dørstilling

DIMMENSJONER Lengde 3200 mm   ved 8023CR5 skinne

Skinnelengde 3000 mm   ved 8023CR5 skinne

Max. trolley vandring 2520 mm   ved 8023CR5 skinne

Påkrevd overhøyde 30 mm

Vekt (hengende) 12 kg

MOTTAKER Max	antall	fj.kontroll 180

Frekvens 433 MHz + 868 MHz  - 6 bands mottaker

ANNET Praktiske funksjoner Myk start/stopp, automatisk lukking

TÛV sertifisert TÜV-testet	for	å	møte	kravene	i	EN12453.	
For dører opp til 130 kg / 13,5 m2

myQ teknologi Den nye myQ-teknologien - en patentert to-veis kommunikas-
jonssystem - gjør det mulig å kontrollere garasjeporten din fra 
hvor som helst i verden via internett på mobil, pad eller pc.



Innhold i kartongen
PORTÅPNER
•	 Motor	hode
•	 Klar	for	bruk	-	montert	og	testet
•	 Inkludert	strømledning	80	cm
 og universal støpsel
•	 Inkludert	LED	lys
•	 CE-godkjent	og	TÜV-godkjent
•	 Inkludert	6-band	radiomottaker	
 (innebygd)

SKINNER
•	 3-delt	C-skinne
•	 Porthøyde	2,30	m	
 Total lengde 3000 mm
•		 35	mm	profilhøyde
•	 Kjede	(100%	vedlikeholdsfri)

•	 Trolley	m/rett	dørarm	330	mm	
 og utløsersnor montert
•	 Buet	dørarm	220	mm	

DOKUMENTASJON
•	 Instruksjonsbok	for	
 montering og bruk
•	 Illustrasjons	tegninger
•	 Garantibok
•	 Advarsel	merke	ifølge	CE-standard	

for dør og montering

INSTALLASJONSMATERIELL
•	 Opphengsbraketter	til	skinne	
•	 Skruepose	for	montering	av	
 åpner og skinne

TILBEHØR
•	 2	stk.	2-kanals	fjernkontroll	med	

3-band 868 MHz

EMBALLASJE
•	 4-farget	kartong
•	 Stempel	for	kvalitetskontroll
•	 Produksjonsdato
•	 Produksjonsmodell	nummer
•	 Sikkerhetsetikett	mot	
 uønsket åpning
•	 Skumbeskyttelse	inni	kartongen.

GARANTI LETT Å INSTALLERE LED
ÅR
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LM50EV

MAX 
60 KG



LM50EV

En rimelig portåpner som leveres komplett med skinner, kraftig LED-lyssystem og er enkel å montere. 

Inngangsspenning 220-240 V, 50-60 Hz

Trekkraft 500 N

Stand-by power 0,8 W

DRIVSYSTEM Motortype 24 V DC

Drivsystem Kjede

Porthøyde Opp til 2,30 m

Max hastighet 100 mm/sek

Lys LED lys slår seg på når åpneren aktiveres og slår seg av 2,5 
minutter senere.

Dør arm Justerbar. Tralle med frikoblingsmekanisme

SIKKERHET Automatisk stopp Ved	å	trykke	på	fjernkontroll	under	kjøring	eller	ved	hindring

Kraftjustering Automatisk

Overløpssikring Transformator, overbelastningsvern og lavspent ledningsnett 
som tilbehør

Grensesetting Elektronisk

DIMMENSJONER Lengde 3140 mm

Skinnelengde 3000 mm  – Tot. lengde skinne + åpner: 3135 mm

Max. trolley vandring 2305 mm

Påkrevd overhøyde 35 mm

Vekt (hengende) 10 kg

MOTTAKER Max	antall	fj.kontroll 16

Frekvens 433 MHz + 868 MHz. 6 bands mottaker

ANNET Praktiske funksjoner Myk start/stopp, automatisk lukking

TÛV sertifisert TÜV-testet	for	å	møte	kravene	i	EN12453.	
For dører opp til 60 kg / 7,5 m2
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GARANTI LETT Å INSTALLERE
ÅR

STILLEGÅENDE

Kvalitetstilbehør inkludert i esken:

FJERNKONTROLL
•	 2	stk	3-kanals	mini	fjernkontroll
 94335E

VEGGPANEL
•	 Trådløs	veggbryter	128LM
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LM80 AR-128

MAX 
110 KG



Inngangsspenning 230-240 V, 50 Hz

Trekkraft 800 N

Stand-by power 2,8 W

DRIVSYSTEM Motortype 24 V DC

Drivsystem Belte

Porthøyde Opp til 4,90

Max hastighet 127 - 178 mm/sek

Dør arm Justerbar. Utkoblingssnor for frakobling av løperen

SIKKERHET Automatisk stopp Ved	å	trykke	på	fjernkontroll	under	kjøring	eller	ved	hindring

Kraftjustering Automatisk

Overløpssikring Transformator, overbelastningsvern og lavspent ledningsnett 
som tilbehør

Grensesetting Elektronisk

DIMMENSJONER Lengde 3200 mm

Skinnelengde 2970 mm

Max. trolley vandring 2305 mm

Påkrevd overhøyde 30 mm

Vekt (hengende) 14,5 kg

MOTTAKER Max	antall	fj.kontroll 12

Frekvens 433,92 MHz 

ANNET Praktiske funksjoner Myk start/stopp

TÛV sertifisert TÜV-testet	for	å	møte	kravene	i	EN12453.	
For dører opp til 110 kg / 13,5 m2

LM80AR-128

LM80R-128 er en portåpner med svært stillegående 24V DC motor med beltedrift.  Denne modellen har automatisk 
kraftjustering, noe som innebærer at de justerer seg til den kraften som er nødvendig for åpne/lukke porten. Slik holdes 
klemkraften på et minimum.
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LM 3800A*

Inngangsspenning 230 -240V  50MHz

Trekkraft 10 Nm –  Maks. 40Nm

Stand-by power 5,0 W

DRIVSYSTEM Motortype 24 V DC

Drivsystem Akslingsmotor (kun 25 mm aksling)

Porthøyde Opp til 4,20 m  - Maks portbredde 5,50 m

Hastighet Åpningsfart: 36 rpm  / Lukkingsfart: 24 rpm

SIKKERHET Automatisk stopp Ved	å	trykke	på	fjernkontroll	under	kjøring	eller	ved	hindring

Kraftjustering Automatisk

Overløpssikring Transformator, overbelastningsvern og lavspent ledningsnett 
som tilbehør

Grensesetting Elektronisk

DIMMENSJONER Min. klaring vegg - aksling 64 mm

Min. klaring tak - aksling 76 mm

Min. klaring sidevegg - aksling 203 mm

MOTTAKER Max	antall	fj.kontroll 64

Frekvens 433,92 MHz 

ANNET Praktiske funksjoner Myk start/stopp

Sertifisering Møter kravene i EN12453. 
For dører opp til 130 kg / 13,5 m2

GARANTI
ÅR

* Akslingsmotor. Kun for profesjonelle montører

LM3800A ER EN KRAFTIG motor med 
automatisk kraftjustering, noe som
 innebærer at de justerer seg til den kraften 
som er nødvendig for å åpne/lukke porten. 
Slik holdes klemkraften på et minimum.

Den monteres  direkte på torsjonsakslingen - 
ingen montering av skinner. Denne model-
len passer perfekt til private seksjonsporter 
med standard overhøyde, høgtløft eller  
grader på horisontalskinner.

MAX 
130 KG

10

Andre modeller



B1200D/B1200DHW

Inngangsspenning 210 - 250 V/AC

Trekkraft 1200 N

Stand-by power 0,3 W

DRIVSYSTEM Motortype 24 V DC

Drivsystem Belte

Porthøyde Opp til 5,20

Max hastighet 180 mm/s

SIKKERHET Automatisk stopp Ved	å	trykke	på	fjernkontroll	under	kjøring	eller	ved	hindring

Kraftjustering Automatisk

Grensesetting Elektronisk

DIMMENSJONER Lengde 3310 mm

Påkrevd overhøyde 35 mm

Vekt (hengende) 18 kg

MOTTAKER Max	antall	fj.kontroll 250

Frekvens 868,3 MHz 

ANNET Praktiske funksjoner Myk start/stopp

Sertifisering TÜV-testet	for	å	møte	kravene	i	Europeisk	standard
For dører opp til 180 kg / 16,8 m2

LETT Å INSTALLEREGARANTI
ÅR

B1200D OG B1200DHW er 
portåpnere med 24V DC motor  
for felles garasjer. Det er kraftige 
portåpnere som er TÛV testet 
for å møte europeisk standard.  
Portåpnerne kan brukes til felles 
garasjer med opp til 50 biler 
og har automatisk lukking når 
sikkerhetssystem (fotocelle) 
er montert.

MAX 
180 KG
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INNVENDIG VEGGBRYTER 75EV
Veggbryter med belysning for åpning 
og lukking av garasjeporten fra innsid-
en. Kobles til åpner med ledning.

Alle nye Liftmaster veggbrytere og komfort tilbehør vil komme i en 
elegant skinnende hvit finish som vil gi huseierne utstyr  med høy 
klasse inne i huset / garasjen.

NØKKELBETJENT NØDÅPNER - 1702EV
Nøkkellås for utvendig nødåpning av 
garasjeporten.Brukes hvis ikke annen 
inngang finnes. Gir tilgang til garasjen 
ved strømbrudd. Leveres komplett 
med nøkler, bolter, tau og skruer.

For å være i samsvar med gjeldende EU-forskrifter, må 
fotocelle installeres ved bruk av MyQ tilbehør; 
Garasjeportovervåker 829EV  og Internet Gateway 828EV
                          

SIKKERHETSSYSTEM  FOTOCELLE 770E
•	 Strømforbruk: 13 mA maks 
•	 Driftsspenning: 6 V, IP56
•	 Kan brukes med alle 
 LiftMaster portåpnere
•	 Rødt LED lys indikerer 
 IR-strålens kontinuitet.

INTERNETT GATEWAY 828EV
Topp nyhet i LiftMaster tilbehøret: 
myQ teknologien forbinder  garasje- 
porten med internett via ruteren, og 
tillater overvåking og betjening av 
porten fra alle steder i verden - helt 
enkelt med smarttelefonen eller data- maskinen. Den 
baserer på et 2-veis kommunikasjonssystem. Rask og 
enkel installasjon via standard ruteren. Ingen årsavgifter. 
KAN BRUKES MED:  LM100EV.

GARASJEPORT OVERVÅKER 829EV
MyQ teknologien tillater overvåking 
og lukking av garasjeporten fra alle 
rom i huset. Et akustisk og visuel 
signal varsler, at garasjeporten er 
åpen eller blir åpnet. Enkel og rask 
installasjon.  
KAN BRUKES MED: LM100EV.

NØKKELFRITT, TRÅDLØST ÅPNINGSSYSTEM 747EV
Styrer garasjeporten via inntasting 
av en 4-sifret tallkode. Sender 
på frekvens 433 MHz. Drevet av 
et 9-volt batteri (inkludert). 
Beskyttelsesdeksel  for vær og vind. 
Bakgrunnsbelyst tastatur gjør 
tallene synlige, selv i mørket.

TRÅDLØS INNVENDIG VEGGBRYTER 128EV
2-kanals for styring av for eksempel 
to garasjeport åpnere. Elegant 
design, enkel montering. 
Sender på frekvens 433 MHz.
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Tilbehør  -  EV-serien

De nye håndsenderne er ett av design-
høyde-punktene til den nye Evolution serien. 
De er et smykke for hvert nøkkelknippe. 
Skyvedekselet hindrer at knappen til hånd-
senderen trykkes utilsiktet.

For	å	programmere	de	nye	fjernkontrollene,	
er den velkjente og enkle måten med å trykke 
på prog. knappen på åpnerne den samme 
som	på	alle	LiftMaster	fjernkontrollene.

TX2EV	fjernkontrollen	kan	brukes	på	følgende	
åpnere LM50EV, LM80EV og LM100EV. Et 
blått LED lys indikerer 868 MHz frekvens 
på fjernkontrollen.

TX4UNI	er	en	universal	fjernkontroll,	og	kan	
brukes på de nye Evolution åpnerne , men 
kan også brukes til alle LiftMaster åpnerne 
fra 2003. Universal fjernkontroll har et hvit 
LED lys, og operer på 433 MHz. 
Den	erstatter	alle	433	MHz	fjernkontrollene:	
94330E, 94333E, 94335E, 94334E og 4330E, 
4333E, 4335E)

TX2EV: 
2-kanals	fjernkontroll	
868 MHz toveis radio

TX4UNI:  
4-kanals	universal	fjernkontroll	
433 MHz toveis radio



8023CR5 - 1-delt  /  8323CR5 3-delt 8025CR5 - 1-delt 8030CR5 - 1-delt

100% forhåndsmontert
 og forspent fra fabrikk

Åpningshøyde: 2,3 m
Tralle vandring: 2550 mm
Total lengde: 3000 mm
Lengde, skinne + åpner: 3183 mm

100% forhåndsmontert
 og forspent fra fabrikk

Åpningshøyde: 2,5 m
Tralle vandring: 2750 mm
Total lengde: 3200 mm
Lengde, skinne + åpner: 3372 mm

100% forhåndsmontert 
og forspent fra fabrikk

Åpningshøyde: 3,0 m
Tralle vandring: 3200 mm
Total lengde: 3700 m
Lengde, skinne + åpner: 3881 mm

• 30 mm høyde skinne profil
• Belte (stål armert materiale, 100% vedlikeholdsfri)
• Tralle med forhåndsmontert rett stag (330 mm) og forhåndsmontert frikoblingstau og håndtak.
• Permanent og momentan frakoblings funksjon.
• Buet stag inkludert (220 mm)
• Veggfeste (over port) inkludert
• Skinnefeste inkludert
• Opphengstag (2) inkludert

PAKKING:
Brun kartong med farge ID-etikett og EAN kode.
Palle pakking (hvis bestilling på full palle antall)
Skinnene er buntet sammen 4 og 4 for best mulig håndtering.

840CR5 - forlengelse skinne for skinne 8030CR5

•  1-delt skinne og 1 spleise. 
•  Utvider tralle vandring til 4700 mm. For sidelengs bevegelse på 
garasjeporten og leddporter av lav vekt og CE- godkjenning funksjonalitet.

•  30 mm høyde skinneprofil
•  Erstatningsbelte (stål armert materiale, 100% vedlikeholdsfri)
•  Brun kartong med farge ID-etikett og EAN kode.
•  Palle pakking (hvis bestilling på full palle antall)

INNHOLD I SKINNEKARTONG TIL LM100EV

SKINNEFORLENGELSER

LM SKINNEFESTE
Ekstra oppheng til C-skinne CR5. 
Monteres til taksperre enten direkte 
eller ved bruk av oppheng.
Anbefalt brukt ved montering 
av 1 m skinneforlengelse.

Alle nye EVO garasjeportåpnere kan 
kombineres med forskjellige skinner 
for den optimale løsningen opp til 
maks 6 meter. Alle skinner er produsert i 
stål i en C-profil, 30 mm høyde.
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*) TILLEGGSUSTYR MED RADIOSIGNAL:
 
Fra 2005 kom det nye CE-krav og det ble gjort en endring 
fra «fast kode» til «rullerende kode» - begge med frekvens 
433 Mhz.. Disse kan ikke brukes sammen

For	å	velge	rett	fjernkontroll	til	din	portåpner:	
- sjekk frekvens (27 MHz eller 433 MHz) 
- sjekk når den er produsert (fast/rullerende kode).

Tips 433 MHz:  Se på learning knappen; den er grønn frem 
til 2005 (fast kode) og oransj etter 2005 (rullerende kode). 
27 MHz har bare fast kode.

NB! Kontroller om du må ha dip-switch (751E )

Tilleggsustyr med radiobølger:  Fjernkontroller, 
Nøkkelfritt åpningssystem og Trådløs innvendig veggbryter

1-KANALS FJERNKONTROLL  - 94330E
En	standard	1-knapps	fjernkontroll	
med teknologien «rullerende koder».  
Festeklips og batteri er inkludert. 
Passer til portåpnermodellene 5580LB, 
LM600A, LM800A, LM1000A , LM60K og 
LM3800A 
(Oransj «smart learn» knapp*)

3-KANALS MINI FJERNKONTROLL - 94335E
En	3-knapps	fjernkontroll	med	
teknologien «rullerende koder» som kan 
brukes på opp til tre forskjellige porter.  
Passer til portåpnermodellene 5580LB, 
LM600A, LM800A, LM1000A, LM60K og 
LM3800A. (Oransj «smart learn» knapp*)

1-KANALS FJERNKONTROLL - 4330E
En	standard	1-knapps	fjernkontroll	med	
teknologien «fast kode». Festeklips 
og batteri er inkludert. Passer til 
portåpnermodellene 4410E, LM600, 
LM800, LM1000, PRO9000 og 440E.  
(Grønn «smart learn» knapp*)

3-KANALS MINI FJERNKONTROLL - 4335E
En	3-knapps	fjernkontroll	med	
teknologien «fast kode» som kan brukes 
på opp til tre forskjellige porter.  Passer 
til portåpnermodellene 4410E, LM600, 
LM800, LM1000, PRO9000 og 440E. 
(Grønn «smart learn» knapp*)

3-KANALS MINI FJERNKONTROLL - 9868E
En	3-knapps	fjernkontroll	med	
teknologien «rullerende koder» som kan 
brukes på opp til tre forskjellige porter. 
Passer til portåpnermodeller med 
frekvens 868 Mhz. OBS! Om en ønsker 
å skifte til 868 Mhz må portåpnerens 
kretskort skiftes.

1-KANALS FJERNKONTROLL - 751E
En	standard	1-knapps	fjernkontroll	med	
«fast kode» Batteri er inkludert. Passer til 
portåpnermodellene 350E-2 og 3750E.  
(Portåpner med «dip-switch»*)

NØKKELFRITT, TRÅDLØST ÅPNINGSSYSTEM 
9747E og 747E (433Mhz)
Åpner garasjen ved å taste inn din 
private kode av fire tall. Monteres 
på utsiden av garasjen.  9747E 
brukes sammen med portåpnere 
og mottakere som har  433 Mhz og 
«rullerende koder».  (Oransj «smart 
learn» knapp *)   747E brukes sammen med portåpnere 
og mottakere med 433 Mhz og «fast kode». (Gønn 
«smart learn» knapp *)

NØKKELFRITT ÅPNINGSSYSTEM 
FINGERSENSOR - 379E
Åpner garajsen din ved bruk av 
scanning av en finger. Monteres på 
utsiden av garasjen, på portkarmen 
eller på veggen. Brukes sammen 
med portåpnere og mottakere som 
har 433 Mhz og «rullerende koder». (Oransj «smart 
learn» knapp *)

TRÅDLØS INNVENDIG VEGGBRYTER - 128LM
Dette er en bryter for åpning av 
garasjeporten fra innsiden. Som 
navnet indikerer er ingen ledning 
nødvendig. Veggbryteren program-
meres enkelt mot portåpneren.128LM 
er bare mulig å bruke til portåpnere 
og mottakere som har 433 Mhz og «rullerende koder» 
(Oransj «smart learn» knapp*)

TILBEHØR, LM80AR-128 OG LM3800A
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NØKKELSTYRT ÅPNINGSSYSTEM - 100027
Dette åpningssystemet for 
utvendig montasje åpner og lukker 
garasjeporten ved hjelp av en nøkkel.

NØKKELSTYRT ÅPNINGSSYSTEM - 760E
Dette åpningssystemet for utvendig 
montasje åpner og lukker garasjeporten 
ved hjelp av en nøkkel. Leveres komplett 
med 2 nøkler, ledning, klips og skruer.

FLERFUNKSJONELL KONTROLLPANEL 
MED BEVEGELSE DETEKTOR - 98LM
Dette kontrollpanelet inneholder en 
bevegelse detektor som automatisk 
tenner lyset ved den minste bevegelse 
i garasjen. Den inneholder også en 
energisparer som sikrer at lyset kun 
tennes når det er mørkt.

NØKKELBETJENT NØDÅPNER - 1702EV
Nøkkellås for utvendig nødåpning av 
garasjeporten.Brukes hvis ikke annen 
inngang finnes. Gir tilgang til garasjen 
ved strømbrudd. Leveres komplett med 
nøkler, bolter, tau og skruer. 

SIKKERHETSSYSTEM - FOTOCELLE - 770E
Sikkerhetssystem med fotocelle 
- porten stopper og returnerer når 
lysstrålen blir brutt. Leveres komplett 
med festebraketter, skruer, ledning og 
klips.  Ved bruk av fotocelle sammen 
med LM800A og LM1000A oppnår 
man automatisk lukking av port. 

VARSELLYS - FLA1-LED
For ekstra sikkerhet. Lyset blinker og 
varsler når garasjeporten er i bevegelse. 

PARKERINGSSENSOR - 975RML
Parkeringssensoren gjør det enklere å  
parkere bilen på riktig sted hver gang.  
En laserstråle lyser på bilens dash-
bord når bilen passerer en fotocelle. 
Laserstrålen er svært enkel å se. Enkel 
installasjon.

EKSTRA ANTENNE - ANT4X-1LM
Monteres utvendig ved dårlige 
radio-forhold. Leveres komplett med 
4,5 meter med ledning.  Benyttes 
dersom garasjen ligger under 
bakkenivå eller om den har tykke 
betongvegger. 
NB! Kan ikke monteres på LM60 K

UNV MOTTAKER -  8002E
2-kanals mottaker. Kan programere 
15 koder på hver kanal. 13 med 
fast koder eller rullerende koder, 
1 dip switch kode og 1 nøkkelfritt 
åpningssystem. 

RF-modul 433 Mhz og 868 MHZ - samt støpsel, 
likerettet -  må bestilles seperat.

VIBRASJONSDEMPERE - 89LM
Denne monteres mellom portåpner 
og opphengsstag og demper vibras-
joner og støy fra portåpneren.

BACK-UP BATTERI - CM475
til portåpner LM3800A. Anbefales 
hvis det ikke er andre innganger til 
garasjen uten om  porten.

TILBEHØR, LM80AR-128 OG LM3800A
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LM SKINNEFESTE
Ekstra oppheng til C-skinne CR3. 
Monteres til taksperre enten direkte 
eller ved bruk av oppheng.
Anbefalt brukt ved montering 
av 1 m skinneforlengelse.

LAV C-SKINNE PROFIL
En 30 mm høy C-skinne gjør 
montering i garasjer med meget lav 
overhøyde mulig.  

8423CR3: 8023CR3: 8025CR3:

4 delt C-skinne 2,3 m
Maks. porthøyde: 2,20 m
Tot. lengde skinne + åpner: 3207 mm

1 delt C-skinne 2,3 m
Maks. porthøyde: 2,20 m
Tot. lengde skinne + åpner: 3207 mm

1 delt C-skinne 2,5 m
Maks. porthøyde: 2,40 m
Tot. lengde skinne + åpner: 3407 mm

8030CR3: 8010CR3*:

1 delt C-skinne 3,0 m
Maks. porthøyde: 2,90 m
Tot. lengde skinne + åpner: 4037 mm

1 meter skinneforlengelse

*)brukes kun sammen med 8030CR3 

SKINNEALTERNATIVER, LM80AR-128
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SZ 1250-2150 T SZ 1250-2015 T SZ 1250-2200 T

2-delt skinne 2,20 m
Maks. porthøyde 2,20

2-delt skinne 2,70 m 
Maks. porthøyde 2,70

2-delt skinne 3,20 m
Maks. porthøyde 3,20

SKINNEALTERNATIVER, B1200D / B1200DHW

TILBEHØR,  B1200D / B1200DHW

FJERNKONTROLL
B-Way - BY135.104

ÅPNINGSYSTEM
Nøkkelfritt åpningssystem B164.45

NØDÅPNER
Nøkkelbetjent nødåpner B145.02

VEGGBRYTER
Innvendig veggbryter BY3311

SIKKERHETSSYSTEM - FOTOCELLE - 770E
Sikkerhetssystem med fotoscelle - 
porten stopper og returnerer når 
lysstrålen blir brutt. Leveres 
komplett med festebraketter, 
skruer, ledning og klips.  Ved bruk av 
fotocelle sammen med B1200D og 
B1200DHW oppnår man automatisk 
lukking av port.

SIKKERHETSSYSTEM
Varsellys B440.401

17
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Smarttelefon
(eller datamaskin)

LiftMaster
Internett Gateway

Din garasjeportåpner Åpne eller lukk 
din garasjeport

LETT Å INSTALLERE

NB! Fotocelle må være montert for å ta i bruk myQ

1. 
TILKOBLING:
Koble den medfølgende 
kabel til ruteren. Bruk 
plugg gjeldende for ditt 
land (ikke alle modeller).
Koble strøm til Internett 
gateway. Når Internett 
gateway er tilkoblet inter-
nett vil det grønne lyset 
stoppe å blinke, det vil lyse 
konstant.

2. 
OPPRETTE EN KONTO:
Gå inn på 
www.myliftmaster.eu 
for å opprette en konto.
Hvis du allerede har en 
konto, bruker du bruker-
navn og passord.

3. 
REGISTRER GATEWAY:
Skriv inn serienummeret fra 
gateway. (Se etiketten på 
undersiden av din Internett 
gateway).

4. 
LEGG TIL MYQ ENHETER:
Bruk en aktivert data-
maskin eller smarttelefon 
med internett forbindelse 
for å legge til enheter. 
Når du legger til en enhet, 
vil det blå lyset på Internett 
gateway slå seg på.

For smarttelefon: 
App lastes ned gratis.

HVORDAN DU SETTER OPP MyQ

HVORDAN DET FUNGERER
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GENERELT LM100EVO LM50EVO LM80AR-128 LM3800A B1200D/DHW

Inngangsspenning 220-240 V, 50-60 Hz 220-240 V, 50-60 Hz 230-240 V, 50 Hz 230-240 V, 50 Hz 210-250 V / AC

Type 24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC

Max. trekk kraft 1000 N 500 N 800 N 10Nm 1200 N

Standby power 0,8 W 0,8 W 2,8 W 5,0 W 0,3 W

Lys LED /2,5 min LED /2,5 min - - -

Drivsystem Belte Kjede Belte Aksling Belte

Åpningshastiget 200 mm/s 100 mm/s 127 mm/s 36 rpm 180 mm/s

Lydnivå 54 dB 54 dB - - -

Grensesetting Automatisk Elektronisk Elektronisk Elektronisk Elektronisk

Myk start/stopp JA JA JA JA JA

PORTTYPE

Leddport JA JA JA JA JA

Vippeport JA NEI JA NEI JA

Max porthøyde 2300-4000 mm 2300 mm 4900 mm 4200 mm 4200 mm

Max portvekt 130 kg 60 kg 110 kg 130 kg 180 kg

Max portstørrelse 13,5 m2 7,5 m2 13,5 m2 13,5 m2 16,8 m2

Skinnehøyde 30 mm 35 mm 30 mm - 35 mm

RADIOSYSTEM

Mottaker 2 frekvenser, 6-bånd 2 frekvenser, 6-bånd 1 fekvens, 1 bånd 1 frekvens, 1 bånd 1 frekvens, 1 bånd

Frekvenser 433/868 MHz 433/868 MHz 433,92 MHz 433,92 MHz 868,3 MHz

Max. ant. fjernkon-
troller 180 16 12 64 250

Fjernkontroller 2 stk TX4EV 2 stk TX2EV 2 stk mini 3- kanal 2 stk mini 3-kanal
1 stk B-Way (1200D)

2 stk B-Way (1200DHW)

Veggkontroll 128 EV NEI 128 LM NEI NEI

myQ JA* NEI NEI NEI NEI

SKINNEOPSJONER

Skinner C-skinne, div. lengder
Se side 13

C-skinne 3-delt 2,30 m
7323   CR4

C-skinne, div. lengder
Se side 16

-
C-skinne, div. lengder

Se side 17

GARANTI

Full garanti 2 år 2 år 2 år 2 år 2 år

Motor garanti 7 år 2 år 2 år 2 år 2 år

*) Fotocelle må være installert

Vi tar forbehold om trykkfeil
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