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atris

ATRIS-700 ATRIS-1000 ATRIS-1000-F

Onomkeerbare 
elektromechanische
aandrijving 24V

voor sectionele en kanteldeuren 
tot 15 m2

Maximum kracht 1000 N (100 Kg)

Verkrijgbaar in de twee 
uitvoeringen 700 N en 1000 N

• Nauwkeurige en veilige werking met encoder

• Geluidssignaal bij automatisch sluiten

• Besturingspaneel voorzien van toetsenbord en LCD 
display

• Aansluitcompartiment met handige deur 

• Geïntegreerde led-verlichting (400 lm), uitbreidbaar 
tot 1200 lm via de hulpmodule 162536

• Minimale absorptie in stand-by (<0,5 Wh) 

• Werking bij stroomstoring met behulp van de back-up 
accu B-PACK

• Werking op zonne-energie met behulp van het  
ECO-LOGIC systeem 

TECHNISCHE KENMERKEN

Lamp voor 
omgevingsverlichting  
met ingebouwde LED

Ingebouwde digitale 
besturingseenheid

Geleider van gegalvaniseerd 
plaatstaal

MOTOREN VOOR GARAGEDEUREN EN ROLLUIKEN

Beschrijving
24V

maximum kracht 700N
24V

maximum kracht 1000N
24V

maximum kracht 1000N
(snelle motor)

MODEL

CODE 25C015 25C016 25C021

Voeding (Vac - Hz) 230 - 50 230 - 50 230 - 50

Maximaal elektrisch vermogen (W) 100 160 160

Absorptie in stand-by (Wh) < 0,5 < 0,5 < 0,5

Deur area (m2) < 10 < 15 < 14

Start kracht (N) 700 1000 1000

Nominale kracht (N) 550 850 600z

Maximumsnelheid (cm/s) 12 12 20

Werktemperatuur (°C) -20 ÷ +40 -20 ÷ +40 -20 ÷ +40

Bedrijfscyclus (%) 30 30 30

Beschermingsgraad (IP) 20 20 20

Motorgewicht (Kg) 12 12 12

V2 domotics x love

 

Ref.BTV702 Ref.BTV1002 Ref.BTV1003 



atris

11B047   •   MR2 161212   •   B-PACK

162504

161217   •   LUX2+

162518

161221   •   BT01 162536   •   L400

TOEBEHOREN

• Programmering via 4 
toetsen en display

• Snelmenu voor 
eenvoudige 
programmering van het 
apparaat

• Plug-in adapter voor 
modulaire radio-
ontvanger MR2

• Ingang voor fotocellen 
of gevoelige 
veiligheidslijsten

• Ingang voor startknop 
van buitenaf

• Ingang voor stopknop 
van buitenaf

• 24V uitgang voor 
knipperlicht (knipperlicht 
met intermittentie)

• Zelflering van de tijden, 
vertragingen en krachten, 
zowel in de opening- als 
in de sluitingsfase

• Functie obstakeldetectie

• ADI connector voor 
aansluiting van de 
optionele modules

BESTURINGSEENHEID

Module plug-in ontvanger
433,92 MHz. Ook 
verkrijgbaar in uitvoering
868,30 MHz (code 11B048)

Bufferaccu met ingebouwde 
acculader

Aanpassingsarm voor 
kanteldeuren met
tegengewicht

ADI-module voor het 
besturen van verlichting, 
verkeerslicht of elektrorem

Set voor ontgrendeling van 
buitenaf met sleutel

ADI-module voor het beheer 
van de besturingseenheid via 
Bluetooth en V2app

Lichtmodule van 400 lm

VOORGEMONTEERDE GELEIDER

CODE TYPE LENGTE MAXIMUM DEURHOOGTE

Sectionele of veer kanteldeur Kanteldeur met tegengewicht

162519 ketting 3 m (1 x 3 m) 2200 mm 2500 mm

162520 ketting 3,3 m (1 x 3,3 m) 2500 mm 2800 mm

162528 ketting 3,3 m (2 x 1,65 m) 2500 mm 2800 mm

162522 ketting 3,8 m (1 x 3,8 m) 3000 mm 3300 mm

162531 riem 3,3 m (1 x 3,3 m) 2500 mm 2800 mm

162534 riem 3,3 m (2 x 1,65 m) 2500 mm 2800 mm

162535 riem 3,8 m (1 x 3,8 m) 3000 mm 3300 mm

V2 domotics x love

V2   15


