
Grindautomatik
Pålitligt, säkert och bekvämt
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Grind automatik

Slaggrindöppnare twist

Skjutgrindöppnare RUNner

twist 200 E
för slag grindar upp till 
2,5 m bredd och 300 kg 
vikt per grind del. 

twist 350
för slag grindar upp till 4 m 
bredd och 700 kg vikt per 
grind del. Tålig för t.ex. 
vindlast.

twist 200 EL
för slag grindar upp till 
2,5 m bredd och 300 kg 
vikt per grind del. Lämplig 
för grindar med grövre 
stolpar/grind poster.

twist XL
för slag grindar upp till 7 m 
bredd och 1100 kg vikt per 
grind del. Tål hög belast
ning, t.ex. vindlast.

RUNner
för skjutgrindar upp till 
8 m bredd och 600 kg 
vikt. 

SOMMER twist är en ro bust grind öppnare. Grind
öppnaren är vänd bar för mon tering på höger eller 
vän ster grind del. Alla modeller av twist (200 E/EL, 

350, XL) kan kombineras vid behov. Det finns olika 
typer av beslag för montering: höger/vänster, galv
aniserad/rostfri och för olika typer av grindposter. 

SOMMER RUNner är en energisnål skjutgrindöpp
nare som kan utrustas med batteribackup. Den har 
möjlighet till auto matisk eller halvautomatisk stäng
ning. SOMMER har ytterligare modeller att välja 
bland, med kapacitet upp till skjutgrindar på max 
20 m och 1200 kg.

Våra grindautomatiker är enkla att använda och 
montera. De är robusta och underhållsfria med 
lång livslängd. Givetvis följer de gällande standar
der och manövreras enkelt med t.ex. fjärrkontroll.

Dessutom har de hög säkerhet:
• hinderavkänning – automatiken stannar och 

 reverserar (backar) något om ett hinder upp
täcks

• nödfrikoppling – automatiken kan kopplas ur 
t.ex. vid strömavbrott

• självlåsande – motorn skyddar mot intrång och 
inbrott

• SOMloq2 radiosystem

Det finns fler modeller av grindautomatik, du hittar 
dem på www.aperto.se.
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IP-kameror
Utomhus 
respektive 
inomhus
kamera. Du 
kan se din 
grind i realtid i din 
app.
Kan användas 
tillsammans
med ismartgate.

Tillbehör

Memo 
# 10373  

Extraminne för 
fler radiokom
mandon.

Fotocell/ljusbarriär
# 7020V000

Envägs,  
4ledad. 
Ansluts 
på båda 
sidor grinden.
Monteringssats ingår. 

Varningsljus 
LED
# 5114V000

DC 1234V/AC 
24 V, IP 44, hållare 
BA 15s, 3 W, med 
LEDlampa.

ismartgate
Styr och se status på din 
grind via app i mobil/platta 
eller dator. Även röststyrning. 
IPkameror för 
inomhus/utom
husbruk finns 
som tillbehör. 
LITE för en 
grind, PRO 
för upp till tre 
grindar.

A-, B-, C-mått och D-vinkel
Tjockleken på grindstolpen samt längd på 
gångjärn och automatikens beslag påverkar 
grindautomatikens funktion.
A= påverkas av gångjärn och grindstolp
tjocklek 
B= påverkas av automatikbeslag och 
grindstolp tjocklek
C= totala längden av automatiken  monterad

D= maximal öppningsvinkel
Ett maximalt Bmått ger maximal kraft till 
automatiken.
Ett minimalt Bmått ger möjlighet till större 
öppningsvinkel (Dvärde)

Din återförsäljare hjälper dig att välja 
den bästa grindautomatiken för dina för
hållanden!

Styr grinden via appAndra tillbehör

Fjärrstyrning
Telecody+ 
# S1021200001

Kodlås/fjärrkontroll med 12kanal, 
IP 64, status fråga om 
grind öppen/ 
stängd, svar  
via LED
blink.

Pearl
# 
4018V000 
– svart/röd 
# 4018V001 – 
svart/rosa 
# 4018V003 – vit/rosa 
# 4018V021 – vit/rostfritt stål 

4kanal.

Pearl Twin
# S1001900001

2kanal.  

Slider+
# S1030500001

4kanal, med 
sliderfunk
tion som 
skyddar 
knapparna.

Slider Vibe 
# S1020200001

4kanal, vibration, med  
sliderfunktion som skyd
dar knapparna.

Pearl Vibe
# 4019V000 – svart/röd 
# 4019V001 – svart/rosa 
# 4019V003 – vit/rosa 
# 4019V021 – vit/rostfritt stål 

4kanal, vibration.

SOMtouch  

# S10447-00001 – vit 
# S10447-00002 – 
antracit 

2kanal, 
inomhus, 
tråd lös vägg

knappsats 
med status

fråga om grind öppen/
stängd, svar via LEDblink. 

Din återförsäljare kan tipsa om ytterligare tillbehör

Beslag
Vi har specialutformade beslag för 
montering av våra grindöppnare på 
olika typer av grindar och grindposter, 
även i lutning.

Ytterligare tillbehör
Se skissen här intill! Vi har också ytter
ligare tillbehör som t.ex. 
 magnetslinga
 klämlister
 flera typer av strömbrytare

Huvudbrytare 
bryter strömmen

Nyckelbrytare 
nyckel krävs

Fotocell 
hindrar stängning då 

ljusstrålen bryts

El-lås 
ytterligare låsning

Kabel 
förbinder höger/vänster

Kodlås 
för nyckelfri öppning

Varningsljus 
för extra optisk varning
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