
Garageportåbner
Pålidelig, sikker og bekvem
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Vi står for kValiteten – 
du nyder godt af bekvemmeligheden!
En fjernstyret garageportåbner 
 giver dig komfort og tryghed!  
garageportåbnere fra Sommer og aperto sæt-
ter brugerens krav i centrum: kvalitet, komfort og 
sikkerhed har højeste prioritet.

vi har modeller til alle typer af garageporte; led-
hejseporte, dobbelte fløjporte, ind- og udadgåen-
de vippe porte samt skydeporte.

vores garageportåbnere er støjsvage og vedlige-
holdelsesfrie samt har lang levetid.

for at maksimere sikkerheden registrerer automa-
tikken, hvis nogen eller noget kommer i vejen ved 
åbning eller lukning, og standser porten og kører 
et stykke tilbage.

med fjernbetjeningen er der ikke behov for hver-

ken lås eller håndtag på ydersiden af porten, hvil-
ket giver øget sikring mod indbrud. en yderligere 
sikkerhedsdetalje er, at kod en skifter automatisk 
hver gang, samt at radio frekvensen er ikke-inter-
ferensskabende.

portåbneren registrerer automatisk, hvilken kraft 
der er behov for for at manøvrere porten (helauto-
matisk kraftindlæring). monteringen i garageloftet 
lettes af, at motoren er formonteret inden i portåb-
neren.

der fås mange forskellige typer tilbehør, du kan 
supplere med. vores garageportåbnere er forbe-
redt til ekstra sikkerhed, hvor dette er påkrævet – fx 
batteri-backup eller ekstra lås. du kan også vælge 
imellem flere forskellige fjernbetjeninger m.v. Se 
side 6 og 7.

•	Kan	altid	forlænges	til	højere	porte
•	Trinløst	loftsophæng,	regulerbart	i	horisontal	og	ver-

tikal retning
•	Enkel	montering	
•	Høj	kvalitet
•	Nænsom	drift	giver	lang	levetid
•	Tovejsradiosystem	SOMloq2	med	mulighed	for	at	få	

besked om portens status (åben/lukket) m.m.
•	Ikke-interferensskabende	frekvens:	868,95	MHz
•	Ekstremt	 sikkert	 SOMloq2-krypteret	 rullende	 kode-

system
•	DPS	 –	 Dynamisk	 kraftsystem	 (helautomatisk	 kraft-

indlæring)

•	Selvbremsende	og	derved	indbrudssikker.	Desuden	
sikrer dette porten ved f.eks. strømafbrydelse

•	Nødoplåsning	i	form	af	et	frikoblingshåndtag.	Det	
kan kobles til og fra efter behov og giver sikkerhed 
ved fx strømafbrydelse

•	Med	et	 tilbehør	 kan	 vores	 automatikker	 anvendes	
til homelink (et system, der findes i visse bilmærker, 
hvor bilen har en indbygget fjernbetjening)

•	Effektiv	LED-belysning	i	motorvognen	som	standard
•	Mange	 former	 for	 tilbehør,	 fx	 fjernbetjeninger,	 ek-

stra belysning, fotoceller, alarm, parkeringshjælp, 
advarselslys

•	De	 vigtigste	 monterings-	 og	 brugsanvisninger	
kan downloades fra www.aperto.se

hos Sommer aperto Scandinavia ab er vi hoved-
importører af Sommer, aperto, groke og doco 
i Skandinavien. kvalitetsprodukter fra Sommer og 
aperto har været udviklet og fremstillet i tyskland 
igennem godt og vel 40 år. 
alle vores portåbnere er godkendt af tÜv og opfylder 
gældende standarder for garageportautomatikker. des-

uden har vi godkendelse til anvendelse sammen med de 
fleste garageportfabrikater på markedet.
vi har også lågeåbnere, bomautomatik m.m. samt løs-
ninger, der gør det muligt for dig at styre din låge, bom 
og garageport med samme fjernbetjening. vi har natur-
ligvis også et stort tilbehørssortiment.
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for at vælge den rigtige automatik 
skal du vide, hvilken type port du 
har, samt hvor stor den er. derud-
over skal du tage højde for, hvor-
dan garagen ser ud, hvor stor den 
er, og hvor du kan og vil placere 
port automatikken. vores forhand-
lere svarer gerne på dine spørgs-
mål!

Porttype
vores portautomatik passer til 
•	ledhejseporte
•	indadgående/udadgående 
   vippeporte 
•	dobbelt	fløjporte
•	skydeporte

forskellige typer af porte kræver 
forskellig kraft for at kunne åbnes. 
kontakt din forhandler, hvis du 

ønsker yderligere information. til 
visse porttyper (fx dobbelte fløj-
porte) kræves ekstra tilbehør.

Portens højde og bredde 
portens størrelse og dermed også 
dens tyngde afgør, hvilken kapaci-
tet du har brug for fra din portåb-
ner. højden afgør også, hvilken 
vandring på motoren, der er be-
hov for. ekstra motorskinner fås 
som tilbehør.

Loftshøjde
vores portautomatikker passer 
også til garager med lav lofts-
højde.

Installation
alle vores garageportåbnere er 
lette at montere. motoren er for-
monteret inden i portåbneren. 

modellerne med separat styre-
enhed er meget fleksible. instal-
lationen kræver ikke hjælp fra en 
autoriseret el-installatør, da styre-
enheden er separat og kan place-
res nær eksisterende stikkontakter.

Godkendt i Sverige 
rise (fhv. Sp, Sveriges tekniska 
forsknings institut) har testet vores 
portautomatikker i henhold til gæl-
dende normer og forskrifter, og de 
er godkendte til de fleste garage-
porte. din forhandler kan svare 
på, om din garage port er testet og 
godkendt med vores garageport-
åbnere. der ligger også en liste på 
www.sommer.eu.

Sådan vælger du den rigtige model

induStri-
automatik

fjernStyring  
med fjernbetjening  
eller mobiltelefon

garage-
portåbnere
lågeåbnere

bomautomatik
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apertos	garageportåbnere	A	550	L	og	A	800	XL	er	universal-
modeller til ledhejseporte, vippeporte og skydeporte af de fleste 
fabrikater. 

aperto	A	550	L	og	A	800	XL	har	tovejsradiokommunikation,	
SOMloq2,	mellem	 portåbneren	 og	 fjernbetjeningen.	 Det	 gør,	
at du fx kan få bekræftelse på, at porten er lukket. gælder for 
fjernbetjeningerne pearl vibe, telecody+ mfl. rækkevidde ca. 
60-150	m.	

portåbnerne er støjsvage. desuden er de vedligeholdelsesfrie. 
monteringen er enkel, da motoren er formonteret. portåbnerne 
har 20 radiohukommelsespladser samt en effektiv led-belysning 
(tre led-dioder i motorvognen) med lang levetid.

den skinne, der følger med standardpakken, kan klare led-
hejseporte	på	op	til	2,5	meters	højde	og	vippeporte	på	op	til	
2,75	meters	højde.	Med	en	enkel	 forlængelse	af	skinnen	kan	
den anvendes til endnu højere porte (fås som tilbehør).

i leverancen indgår: tredelt motorskinne, motorvogn, lofts-
ophæng, monteringstilbehør, trækarm og portbeslag, pearl 
twin forprogrammeret fjernbetjening med to kanaler.

 A 550 L A 800 XL

Forsyningsspænding: 220-240 V, 50-60 Hz 220-240 V, 50-60 Hz
Beskyttelsesklasse: IP 21 IP 21
Maks. træk-/trykkraft: 550 N 800 N 
Nominel trækkraft: 180 N  240 N
Effektforbrug: 95 W 130 W
Effektforbrug, standby: < 3 W < 1 W
Maks. hastighed: 200 mm/s 180 mm/s
Temperaturområde: -25ºC / +65ºC -25ºC / +65ºC

Min. indbygningshøjde: 35 mm 35 mm
Standardbevægelseslængde: 2750 mm 2750 mm
Maks. porthøjde, ledhejseport/vippeport: 2500 mm 2500 mm
Maks. porthøjde, skydeport: 2300 mm 2800 mm
Maks. portbredde, ledhejseport/vippeport: 3500 mm 6000 mm
Maks. portbredde, skydeport: 2500 mm 2500 mm
Maks. portvægt: 100 kg 140 kg

Porttyper: udadgående vippeport, ledhejseport, indadgående vippeport, skydeport

Aperto A 550 L / A 800 XL
Maks. træk- og trykkraft 550 N henholdsvis 800 N

Pearl 
holder
# 4643v000 – sort 
# 4643v001 – hvid

til vægmontering.
Til alle modeller af Pearl

Lumi+
# 7041v000

ekstra belysning.

tilbehørsforslag til Aperto

Se også næste side med eksempler på vores store udvalg af tilbehør.

SOMtouch  

# S10447-00001 – hvid 
# S10447-00002 – antracit 

2-kanals-, inden-
dørs-, tråd løst 
vægtrykssæt med 

statusspørgsmål 
om port åben/lukket, svar via 

led-blink. 

Pearl Vibe
#	4019V000	–	

sort/rød 

4 kanaler, 
vibration. 

fås i flere 
farver.
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Sommer pro+ har en separat styr enhed med trykknap. Styr-
enheden kan monteres på væggen eller i loftet og kobles til 
eksisterende el-udtag.

pro+	 har	 tovejsradiokommunikation,	 SOMloq2,	 mellem	
portåbneren og fjernbetjeningen. på den måde kan du fx få be-
kræftelse på, at porten er lukket. gælder for fjernbetjeningerne 
pearl vibe, telecody+	mfl.	Rækkevidde	ca.	60-150	m.	Portåb-
neren har en effektiv belysning (seks led-dioder i motorvognen). 

den medfølgende skinne kan klare ledhejseporte på op til 

2,5	meters	 højde.	 Skinnen	 kan	 let	 forlænges	 til	 højere	 porte	
(tilbehør). 

porttyper: udad-/indadgående vippeport, ledhejseport, dob-
belt fløjport, skydeport. tilbehør: memo ekstra radiohukommel-
se, Senso fugtsensor, lock magnetlås, lumi pro+ ekstrabelys-
ning	(til	styreenheden),	Buzzer	sirene,	Accu	batteri-backup	mm.

leverancen indeholder: tredelt skinnepakke, motorvogn, 
styre enhed, monteringssæt, trækarm, portbeslag, forprogram-
meret pearl vibe fjernbetjening med fire kanaler.

SoMMer pro+
Separat styreenhed. Maks. træk-/trykkraft 600 N /800 N /1100 N

Fakta pro+  S 9060 pro+   S 9080 pro+  S 9110 pro+

Forsyningsspænding: 230 V, 50-60 Hz 230 V, 50-60 Hz 230 V, 50-60 Hz
Maks. træk- og trykkraftt: 600 N  800 N  1.100 N
Maks. hastighed:  240 mm/s  210 mm/s  180 mm/s
Effektforbrug, standby:  < 1 W < 1 W  < 1 W
Antal radiohukommelsespladser:  40 40 40
Standardbevægelseslængde:  2750 mm  2750 mm  2750 mm
Maks. bevægelseslængde: 7500 mm 7500 mm 7500 mm
Maks. portvægt:  120 kg  160 kg  200 kg

Maks. portbredde/-højde
Ledhejseporte, vippeporte: 4500/2500 mm 6000/2500 mm 8000/2500 mm

Sommer base+ har	 tovejsradiokommunikation,	 SOMloq2,	
mellem portåbneren og fjernbetjeningen. på den måde kan du 
fx få bekræftelse på, at porten er lukket. gælder for fjernbetje-
ningerne	Pearl	Vibe,	Telecody+	mfl.	Rækkevidde	ca.	60-150	m.

Sommer base+ klarer de fleste porttyper: udad-/indad-
gående vippeporte, ledhejseporte og skydeporte. den er 
støjsvag og desuden vedligeholdelsesfri. monteringen er enkel, 
da motoren er formonteret. portåbneren har en effektiv led-be-
lysning (seks led-dioder i motorvognen) med lang levetid.

den medfølgende skinne i standardleveringen kan klare 
dobbelte	fløjporte	på	op	 til	2,5	meters	højde.	Med	en	enkel	
forlængelse kan den anvendes til endnu højere porte (fås som 
tilbehør). 

tilbehør: memo ekstra radiohukommelse, Senso fugtsensor, 
lock magnetlås, lumi+	 ekstrabelysning,	 Buzzer	 sirene,	 Accu	
batteri-backup mm.

leverancen indeholder: tredelt skinnepakke, motorvogn, 
lofts enhed, monteringssæt, trækarm, portbeslag, forprogram-
meret pearl vibe fjernbetjening med fire kanaler.

SoMMer  base+
Maks. træk- og trykkraft 600 N /800 N /1100 N

Fakta base+  S 9060 base+   S 9080 base+  S 9110 base+

Forsyningsspænding: 230 V, 50-60 Hz 230 V, 50-60 Hz 230 V, 50-60 Hz
Maks. træk- og trykkraft: 600 N  800 N  1.100 N
Maks. hastighed:  240 mm/s  210 mm/s  180 mm/s
Effektforbrug, standby::  < 1 W < 1 W  < 1 W
Antal radiohukommelsespladser:   40 40 40
Standardbevægelseslængde: 2750 mm  2750 mm  2750 mm
Maks. bevægelseslængde: 7500 mm 7500 mm 7500 mm
Maks. portvægt: 120 kg  160 kg  200 kg

Maks. portbredde/-højde
Ledhejseporte, vippeporte: 4500/2500 mm 6000/2500 mm 8000/2500 mm

Forslag til placering af styreenheden til pro+

I loftet ved siden af motor
skinnen

På væggen ved siden af 
udgangsdøren

Inden for portåbningen

en separat styreenhed kan monteres 
på væggen eller i loftet og kobles til 
eksisterende el-udtag fx. ved siden af 
udgangsdøren eller portåbningen.



Tilbehør

6

tilbehør
Fjernbetjeninger og knapper

fjernbetjeningen programmeres nemt  
via radio. der findes holdere til flere 
af modellerne.

Telecody+ 
# S10212-00001

kodetastatur/fjernbetjening med 
12 kanaler, ip 64, status-
spørgsmål om port åben/
lukket, svar via led-
blink.
Til A 550 L, A 800 XL, 
base+, pro+ 

ENTRApin+
#	S10357-00001

kodetastatur, 
1 kanal, 
trådløs.
Til A 550 L, A 800 XL, 
base+, pro+ 

ENTRA code+
#	S11188-0001

Kodetastatur,	5	ka-
naler. fås også 
som indbygnings-
modeller.
Til A 550 L, A 800 XL, base+, 
pro+ 

ENTRAsys+ 
#	S11186-00001

fingerscanner, 
4 kanaler. mon-
teres udvendigt, 
batteridrevet. 
fås også som 
indbygnings-
modeller.
Til A 550 L, A 800 XL, base+, 
pro+ 

Pearl
#	4018V000	–	
sort/rød 
#	4018V001	–	sort/rosa 
#	4018V003	–	hvid/rosa 
#	4018V021	–	hvid/rustfrit	stål	

4 kanaler.
Til A 550 L, A 800 XL, base+, pro+ 

Pearl Twin
#	S10019-00001

2 kanaler 
Til  A 550 L, A 800 XL, 

base+, pro+ 

Trykknap
# 3113

trykknap, synlig,  
inkl.	7,5	m	kabel.
Til alle modeller

SOMtouch  

# S10447-00001 
– hvid 
# S10447-00002 – 
antracit 

2-kanals-, 
indendørs-, 

tråd løst 
vægtrykssæt 

med statusspørgsmål om port 
åben/lukket, svar via led-
blink. 
Til A 550 L, A 800 XL, base+, pro+

Pearl holder
# 4643v000 – sort 
# 4643v001 – hvid

til væg-
montering.
Til alle modeller af Pearl 

Pearl Status
#	S10448-00001	hvid,		#	S10448-00012	sort

3 kanaler, statusspørgsmål om 
port åben/lukket via rød knap – 

svar via rød/grøn led, 
kommando bekræftelse 

via vibration.
Til  A 550 L, A 800 XL, 

base+, pro+

Slider+
#	S10305-00001

4 kanaler,  
med slider- 
funktion, 
der beskytter 
knapperne.
Til A 550 L, A 800 XL, base+, pro+

Slider Vibe 
# S10202-00001

4 kanaler, vibration, med 
slider-funktion, der beskytter 
knapperne.
Til A 550 L, A 800 XL, base+, pro+

Wallstation
#	S10834-00001

3 kanaler, indendørs, kabel-
forbundet vægtrykssæt, sort, 
med funktionerne  
- åbn/stop/luk 
- lys fra/til 
- lås/lås op 
radiostyring/
eksterne 
knapper.
Til A 550 L, A 800 XL, 
base+, pro+

Pearl Vibe
#	4019V000	–		sort/rød 
#	4019V001	–	sort/rosa 
#	4019V003	–	hvid/rosa 

# 4019V021	–	hvid/rustfrit	stål	

4 kanaler, vibration.
Til A 550 L, A 800 XL, base+, pro+
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IP-kameraer
hhv. udendørs- 
og indendørs-
kamera. Se din 
garage port live i 
din app.
kan anvendes sam-
men med ismart gate 
eller Somweb.
Til alle modeller.

tilbehør
Øvrigt tilbehør

Accu
#	S10523-00001

batteri-backup i til- 
fælde af strømafbrydelse. 
Til A 800 XL, base+, pro+

Relay
# 7042v000

ekstra relæ til styring af fx. 
ekstern belysning.
Til A 550 L, A 800 XL, base+, pro+

Lumi Strip
#	S11479	/	#	S11480	/	#	S11481

ekstrabelysning/advarselslys/trafiklys. mon-
teres på fx. væg/portblad. Ca. 30 cm. 
IP	65.

Til A A 550 L, A 800 XL, base+, pro+

Lumi pro+
#	S10205-00001	

ekstrabelysning. 
Til pro+ 

Lumi+
# 7041v000

ekstrabelysning.
Til A 550 L, A 800 XL, base+ 

SOMweb
Styr din garageport via mobil/
tablet/computer/stemmestyring. 
håndterer 10 brugere, mulighed 
for	50	brugere.	Styr	op	til	10	
portåbnere med en Somweb-en-
hed. mulighed for video plugin.
Til A 550 L, A 800 XL, 

base+, pro+

Radiostyret  
netudtag
# 21106 

fra/til. trådløs styring af el-ud-
taget,	indendørs.	SOMloq2.
Til alle modeller.

Senso 
# 10371

fugtsensor, styrer ud-
luftningsfunktionen.
Til base+, pro+

Memo 
# 10373  

ekstrahukommelse til 
flere radiokomman-
doer.
Til base+, pro+

Lock 
#	1651V000

magnetlås til 
ekstra låsning af 
motoren.
Til base+, pro+

Buzzer
# 7043v000

 Sirene, der advarer 
ved åbning/lukning 
eller indbrud. 

Til A 550 L, A 800 XL, base+, pro+

Frikoblingslås 
#	5116V000

fx til ledhejseporte, skyde-
porte, dobbelte fløjporte 
eller vippeporte, borehul 
Ø 13 mm.

Til alle modeller.

Din forhandler kan give dig tips om yderligere tilbehør

Motion
# S10343-00001

infrarød bevægelses-
sensor, kan styre 
belysningen. 
Til base+, pro+

Laser
#	10378

parkeringshjælp til optimal parkering.
Til base+, pro+

Fotocelle/lysbarriere
# 7020v000

envejs,  
4-ledet.  
Til alle modeller.

Fotocelle/lysbarriere
#	5233

reflektor. rækkevidde ca. 
12 m.  
Til alle modeller.

Advarselslys LED
#	5114V000

dC 12-34v/aC 
24 v, ip 44, holdere 
BA	15s,	3	W,	med	

led-lam-
pe.
Til alle modeller.

ismartgate
Styr og se status på din garage-
port via en app på din telefon/
tablet eller computer. også 
stemmestyring. ip-ka-
meraer til indendørs/
udendørsbrug fås som 
tilbehør. lite til 1 port, 
pro til op til 3 porte.
Til alle modeller.

Styr din port via din telefon

Øvrigt tilbehør

Forlængerskinne
#	S10868-00001

543	mm,	med	lofts-
beslag

# 10460v000

1096	mm,	med	lofts-
beslag
Til alle modeller.

Radio - 
modtagere  
i netudtag
# 21107 

impulsstyring til 
enkel konvertering. 
ledning til tilslutning til auto-
matik,	indendørs.	SOMloq2.
Til alle modeller.
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