
ANVÄNDBARA TILLBEHÖR 

VÄGGSTRÖMBRYTARE

Multifunktions väggströmbrytare 78EV
Kabelansluten väggströmbrytare med 4 
funktioner: 
Öppna/stäng, Koppla på/av ljus, 
koppla på/av radiostyrning. 
Fjärrkontroller kan programmeras utan att 
man behöver klättra upp till huvudenheten.

Belyst väggströmbrytare 75EV
Kabelansluten väggströmbrytare med 
inbyggd belysning.

Trådlös väggströmbrytare 128EV
2-kanaler för styrning av t.ex. garageportar, 
elegant design, enkel att montera, arbetar på 
frekvensen 433 MHz.

FJÄRRKONTROLLER

En av designhöjdpunkterna: 
Fjärrkontroller TX2EV, TX4EV 
och TX4UNI
Den pianosvarta ytan gör denna nya fjärr-
kontroll till ett ädelt smycke som man gärna 
bär på nyckelknippan. Skjutlucksanordningen 
förhindrar att fjärrkontrollen manövreras 
ofrivilligt. 

EVOLUTION - TEKNISKT EFFEKTSPEKTRUM PÅ ETT ÖGONBLICK UNIKA LIFTMASTER FUNKTIONER

Den nya radioteknologin är den tillförlitligaste som 
LiftMaster någonsin har erbjudit. Mottagaren 
accepterar 2 frekvenser, 868 MHz och 433 MHz, 
dvs. 868 MHz och 433 MHz kan styra enheten.

Med maximal hastighet på 200 mm/sek är modell 
LM80EV och LM100EV bland de snabbaste på mark-
naden, en klar fördel i vårt kalla klimat.

Speed

200 mm/sec

Den låga vilströmsförbrukningen motsvarar en 
besparing på ca. 100 kr per år för husägaren, 85 % 
lägre förbrukning än de fl esta garageportsöppnare 
på marknaden. Ett viktigt bidrag för miljön!Standby Power

0,8W

LED med lång livslängd (upp till 50 000 drift-
timmar), ingen uppvärmningsfas, full ljusstyrka 
omedelbart. Väsentligt lägre CO² utsläpp och ingen 
användning av tung metaller eller kvicksilver i 
tillverkningsprocessen. 

LED

myQ är en revolutionerande teknologi i garaget, 
vilken gör styrningen och övervakningen av porten
möjlig var du än befi nner dig i världen.

Upp till 7 års motorgaranti är ett åtagande som 
ytterligare bevisar den höga kvalitetsnormen 
hos LiftMaster.

Warranty

7
Years

Vår nya Evolution är oslagbar med sin tysta och 
mjuka gång. 
Driftsäker trygghet för krävande användare.

Silent

Den nya enheten är mycket enkel att installera; 
installationstiden är reducerad med 50%. 
Med ett enda verktyg är hela enheten ihopmonterad 
inom några minuter. Easy-to-install

Garageportsmonitor 829EV
Övervakar status för garageporten, 
indikerar öppen eller stängd port.

Internet Gateway 828EV
Anslut portmotorn till internet via routern; 
på så sätt kan porten drivas eller 
övervakas var du än befi nner dig i världen.

Trådlöst  kodlås 747EV
Styr portmotorn via inmatning av en 4-siffrig 
kod, arbetar på frekvensen 433 MHz. LM50EV LM60EV LM80EV LM100EV

PORTUPPGIFTER 

ALLMÄNT

RADIOSYSTEM

Inspänning 220–240 V, 50–60 Hz

Motortyp 24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC

Maximal dragkraft 500 N 600 N 800 N 1000 N

Stand-by-drift 0,8 W 0,8 W 0,8 W 0,8 W

Belysning LED/2,5 min LED/2,5 min LED/2,5 min LED/2,5 min

Drivmekanism kedja kuggremmar kuggremmar kuggremmar

Öppningshastighet 100 mm/s 160 mm/s 200 mm/s 200 mm/s

Ljudnivå 54 dB 54 dB 54 dB 54 dB

Inställning av slutpositioner elektronisk automatiskt automatiskt automatiskt 

Soft-Start/-Stopp ja ja ja ja

Stickkontakt Europlug Europlug Europlug Europlug

Mottagare två frekvenser 6-band

Radio frekvens 433 MHz / 868 MHz 433 MHz / 868 MHz 433 MHz / 868 MHz 433 MHz / 868 MHz

Lagringsplatser 16 180 180 180

TX2EV 2 st ingår 2 st ingår 2 st ingår 

TX4EV 2 st ingår 

128EV 1 st ingår 1 st ingår

MyQ Nej myQ-redo; Användning av Gateway 828EV eller garageports-

monitor 839EV vid samtidig användning av fotocellssensorer

Maximal porthöjd 2300 mm 2300 – 5000 mm 2300 – 5000 mm 2300 – 5000 mm

Maximal portvikt 60 kg 90 kg 110 kg 130 kg

Maximal portbladsyta 7,5 m² 10,7 m² 13,5 m² 13,5 m²

Minsta  takavstånd 35 mm 30 mm 30 mm 30 mm

MAKING LIFE EASIER

ofrivilligt. 



•  Den nya generationen garageportsöppnare från Lift-
Master sammankopplar elegans med modern design 
under användning av förstklassiga material och tanke-
väckande detaljer 

•  Den matta svarta motorkåpan i kombination med ett 
glänsande lampskydd som i kontrast utstrålar  elegans 
och styrka.

•  Med den högvärdiga piano-svarta lackeringen verkar den 
nya fjärrkontrollen slank och unik. 

•  Den innovativa skjutlucksanordningen förhindrar 
oavsiktlig manövrering av fjärrkontrollen. De kapacitiva 
knapparna garanterar användarvänlighet. 

•  Den nya designen är resultatet av europeiska 
konsumentförfrågningar. 

•  Anslut enheten till 
vägguttag och router 

• Skapa ett konto

• Registrera Gateway 

• Lägg till myQ enheter

SNABB & ENKEL INSTALLATION

ENKEL KONTROLL - ÖVERALLT 

Toppnyhet bland LiftMaster-tillbehör: myQ teknologin 
förbinder garageporten med Internet och tillåter övervak-
ning och manövrering av porten från valfri plats i världen
 - med mobiltelefon eller dator. Det baseras på ett 2-vägs-
kommunikationssystem. Snabb och enkel installation via 
den vanliga routern, ingen årlig avgift för nyttjanderätt. 
Användbar med följande LiftMaster-modeller: LM60EV, 
LM80EV, LM100EV.

De nya fjärrkontrollerna - TX2EV och TX4EV - är en av 
designhöjdpunkterna i den nya Evolutions-linjen. Det är 
ett smycke för varje nyckelknippa. Skjutlocket förhindrar 
att man oavsiktligen trycker på fjärrkontrollsknapparna. 

TX2EV: 2-kanal fjärrkontroll, 868 MHz rullkod
TX4EV: 4-kanal fjärrkontroll, 868 MHz rullkod
TX4UNI:  4-kanal universalfjärrkontroll,

433 MHz rullkod

INTERNET GATEWAYFJÄRRKONTROLL 

myQ-teknologin möjliggör övervakning och stängning 
av upp till 4 garageportar från valfritt rum i huset. En 
akustisk och synlig signal meddelar att garageporten är 
stängd,öppen eller precis öppnas. Enkel och snabb 
installation. Användbar med följande modeller: LM60EV, 
LM80EV, LM100EV.

Ytterligare information hittar ni på
www.liftmaster.eu/evolution 
eller hos er LiftMaster avtalspartner. 

GARAGEPORTSMONITOR

MYQ SÅ HÄR FUNGERAR DET

Mobiltelefon
(eller dator)

LiftMaster
Internet Gateway

Garageportsöppnare Öppning och stängning 
av garageporten

STILFULL 

SOFISTIKERAD
KRAFTFULL INNOVATIV

ELEGANT

LIFTMASTER KOMBINERAR ELEGANT 
DESIGN MED INNOVATIV TEKNOLOGI

myQ betyder revolutionerande tekno-
logi för automatisering av garagepor-
tar. Denna teknologi möjliggör att du 
kan manövrera ditt garage med en 
smartphone, läsplatta eller dator oav-
sett var i världen du befi nner dig.


