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CarTeck garagedeuraandrijving        
             500 | 600 (Plafondbesturing) en 600 pro+ (Wandbesturing)

Voorbeeld bestektekst DRIVE 600:
De garagedeuraandrijving DRIVE 600 heeft een besturing met verschillende, reeds geoptimaliseerde snelheidsprofielen en de 
mogelijkheid om de bedieningskrachten nauwkeurig in te stellen. De garagedeuraandrijving leert continu en volautomatisch en past de 
deurloop verder aan. Het systeem leer de vereiste kracht volledig automatisch in, past deze voortdurend aan de externe 
omstandigheden aan en zorgt zo voor maximale veiligheid. De in de rails geïntegreerde LED-verlichting zorgt met zijn zes afzonderlijke 
LED's voor een optimale verlichting in de garage. Met het geïntegreerde noodontgrendelijkssysteem kan de rails in elke positie 
worden in- en uitgekoppelt. Dit maakt het mogelijk om de garagedeur ook bij stroomuitval te openen. Dankzij de 
tandwielbeschermende technologie is de garagedeuraandrijving uiterst stil, slijtage arm en heeft een zeer lange levensduur. Fabrikaat 
„CarTeck aandrijvingssysteem DRIVE 600“ of vergelijkbaar. (Naar wens bestektekst samenstellen. Zie voor desbetreffende gegevens 
onderstaande technische gegevens. Stand 01.01.2023)

Verfijne aandrijftechniek, met alle noodzakelijke 
comfort en veiligheidsvoorzieningen voor de 
particuliere sector. 

Product Aandrijfsysteem DRIVE 500 (Plafondbesturing) 
� Netspanning 230V AC
� Besturingsspanning 24V DC
� Max. Trek- en drukkracht 500 N, voldoende voor 

maximaal bereik voor kantel- en sectionaaldeur
� Stroomverbruik stand-by < 2,0 W
� Max. Loopsnelheid tot 180 mm / sec.

(gemeten zonder deur)
� Stroomverbruik spaarstand < 3,0 W
� Inschakelduur na S3 in % 40
� eenvoudige programmeren
� Inbraakbeveiliging
� incl. voorgeprogrammeerde tweekanaals 

handzender "Pearl Twin" FM 868,95 MHz
� Rails met geïntegreerde frequentie-ontvanger 

FM 868.95 MHz, 128-bit AES encryptie,
(20 geheugenplaatsen)
� Rails: LED-aandrijvingsverlichting 3 LED's

Product Aandrijfsysteem DRIVE 600 (Wandbesturing)                                          
� Netspanning 230V AC
� Besturingsspanning 24V DC
� Max. trek- en drukkracht 500 N, voldoende voor 

max. bereik kantel- en sectionaaldeur
� Energieverbruik spaarstand < 1,0 W
� Max. Loopsnelheid tot 240 mm / sec. (gemeten 

zonder deur)
� Inschakelduur na S3 in % 40
� eenvoudig programmeren
� Inbraakbeveiliging
� incl. voorgeprogrammeerde tweekanaals 

handzender "Pearl Twin" FM 868,95 MHz
� Rails met geïntegreerde frequentie-ontvanger 

FM 868.95 MHz, 128-bit AES encryptie,
(20 geheugenplaatsen)
� Rails: LED-aandrijvingsverlichting 6 LED's

Product Aandrijfsysteem DRIVE 600 pro+ (Wandbesturing)            
� Netspanning 230V AC
� Besturingsspanning 24V DC
� Max. trek- en drukkracht 500 N, voldoende voor max. 

bereik kantel- en sectionaaldeur
� Energieverbruik spaarstand < 1,0 W
� Max. loopsnelheid tot 240 mm / Sec.

(gemeten zonder deur)
� Inschakelduur na S3 in % 40
� eenvoudig programmeren
� Inbraakbeveiliging
� incl. voorgeprogrammeerde 4-kanaals handzender 

„Pearl“ FM 868,95 MHz
� Rails met geïntegreerde frequentie-ontvanger

FM 868,95 MHz, 128-Bit AES ecryptie,
(40 geheugenplaatsen)
� Rails: LED-aandrijvingsverlichting 6 LED's

Afmetingen � Voor kanteldeuren bestelmaathoogte tot 2500 mm
� Voor sectionaaldeuren bestelmaathoogte tot 2375 mm

Rails � 3-delige looprail, loopwagen, plafondophanging, 
lateibevestiging, duwarm, deurbeslaghoek en 
bevestigingsmateriaal.

Looprails
verlenging

Looprailsverlening 543 mm 
Voor sectionaaldeuren met bestelhoogte > 
2375 mm tot 2875 mm
Looprailsverlenging 1.096 mm 
Voor sectionaaldeuren met bestelhoogte > 
2875 mm tot 3000 mm
� inclusief één extra plafondophanging, 
koppeldeel (overschuif), ketting, isolator 
met magneet en bevestigingsmateriaal

Accessoires             
� Handzender
� Bevestigingsclip handzender
� Radiografische ontvanger
� Fotocel
� Wandschakelaar (kabel/radiografisch)
� Sleutelschakelaar
� Lumi +, LED-hulpverlichting
� Motion bewegingsmelder
� Relais (schakelen van oprit- en tuinverlichting)
� Parkeerpositie laser
� Accu, noodstroomvoorziening
� Vochtigheidssensor
� Alarm-Buzzer
� SOMlock vergrendelingsmagneet insteekbaar
� SOMlink Service-Interface
� Frequentie ontvanger in de behuizing voor in stopcontact
� Plafondophanging
� Kettingdrukker
� Noodontgrendeling
� Ingebouwde loopdeurbeveiliging
� Aanvullende vergrendeling
� Consoles

Accessoires             
Pakket � Verlichtingspakket

� Basis veiligheidspakket
� Comfort pakket

Technische gegevens
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Andrijfsysteem 
DRIVE 600 pro+

Aandrijfsysteem 
DRIVE 500, DRIVE 600

Maatschetsen aandrijfsysteem DRIVE 500 en DRIVE 600
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Berekening van de minimale inbouwdiepte met verkorte bovenrail = bestelmaat hoogte + 1240 mm

Alle maten in mm.
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Maatschetsen aandrijfsysteem DRIVE 600 pro+ 
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Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden

Berekening van de minimale inbouwdiepte met verkorte bovenrail = bestelmaat hoogte + 1000 mm


