
LIVI/N

Przykładowy montaż

Zgodne z EN12453 i 
EN12445 dla sił nacisku

3 lata gwarancji na silniki 
i centrale sterujące

Oświetlenie AURA LED

Fotokomórki LINEAR/XS

ZGODNOSĆ
W STANDARDACH

Przełącznik kluczykowy GT-KEY

Napęd LIVI/N jest przeznaczony do użytku domowego i występuje w wersji 230V i 24V.

LIVI/N
• dyskretny: jest najmniejszym napędem w naszej gamie i jest idealny do małych bram
• solidne i niezawodne: użyte materiały są najwyższej jakości
• cichy: dzięki precyzyjnej mechanice
• bezpieczne i praktyczne: w przypadku awarii zasilania, silnik jest wyposażony w 

rozblokowanie i jest kompatybilny z urządzeniem BLINDOS w celu odblokowania bramy od 
zewnątrz

Korzystanie z technologii DE@NET Gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo i zgodność z 
europejskimi normami dzięki obecności enkodera.

Napęd LIVI/N

Awaryjne urządzenie odblokowujące z 
kluczem niestandardowym

Łożyska kulowe metalowe o długiej 
żywotności

Sterowanie silnikiem przez enkoder, który 
zapewnia dokładne wykrycie przeszkód i 

maksymalne bezpieczeństwo

Automatyka bram przesuwnych

Przesuwne Użycie w domu

Inne funkcje:
• Kontrolowane wejście przez urządzenia bezpieczeństwa
• Wersja z magnetycznym wyłącznikiem krańcowym
• Wersja szybka BOOST z maksymalną prędkością 16m/min

Bezpieczne i łatwe w obsłudze



AURA LINEAR/XS DIGIRAD BLINDOS PILLY
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DEAuser

move as you like

NET-NODE

GT2M - GT4M

DEA user

=

Sugerowane akcesoria

> dowiedz się więcej na: deasystem.com

Więcej praktyki: 
Twój smartfon

Otwiera wszystkie drzwi!

> Otwórz bez kodu lub pilota
(Blisko napędu)

Aplikacja DEAuser jest dostępna pod adresem:

(Ostatnia aktualizacja: czerwiec 2017)

DEAuser to aplikacja, która umożliwia sterowanie bramą za pośrednictwem 
smartfonów (w pobliżu automatyki).

Czy zapomniałeś kod lub pilot?
Nie ma problemu! Twój smartphone staje się narzędziem, które otwiera wszystkie drzwi!

DEAuser App musi być używana z bezprzewodowym urządzeniem NET-NODE zainstalowanym przy centrali. Oznacza to:

• NIE MA DODATKOWEGO URZĄDZENIA W DOMU: 
nie ma potrzeby wykonywania otworów na przewody, 

• BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZED HAKERAMI: 
w przeciwieństwie do urządzeń routerowych, NET-NODE nie ma możliwości wejścia do urządzenia 


