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INNBRUDDSBESKYTTELSE
Når porten stenges smekker  

sikringen inn i anslaget til styre-
skinnen. Dette er den mest effektive 

beskyttelsen mot at porten kan  
jekkes opp. Denne mekaniske  

sikringen fungerer alltid.  
Også uten strøm!

INTELLIGENT 
UTKOPLINGSAUTOMATIKK
Ved hinder stopper porten 

omgående og kjører opp igjen.  
Utkoplingsautomatikken  

kontrollerer seg selv og justerer seg 
evt. på nytt. På denne måten er det 

ikke mulig med feil.

MYK START OG STOPP
Standard, integrert myk-start og 

myk-stopp funksjon sørger en rolig 
og skånsom drift og er en garanti 

spesielt for holdbarhet og funksjon.

BERNER PORTÅPNERE

Vi sørger for din portåpner 
Berner er en av de ledende produsentene av 
portåpnere. Med egen produksjon i Tyskland 
oppfyller Berner mangfoldige kunde ønsker og 
tilbyr praksisorieterte løsninger. Toppkvalitet og 
påliteligheten til Berner produktene garanteres 
gjennom utvalgte komponenter, kontinuerlige 
prøver og nøye sluttkontroll. Dette er suksess 
konseptet til Berner-teamet og det viktigste 
argumentet for et godt forhold med våre kunder.

Garantert kvalitet
Berner portåpnere er velprøvd i alle deres 
funksjoner og er utmerket med kvalitets-
stempelet TÜV- og kontrollert for standard. 

LUFTEFUNKSJON
Portåpneren kan om ønskelig 

programmeres med 2 forskjellige 
åpninghøyder. Det å benytte en 

lufteposisjon gjør utlufting enkelt 
om man ikke har andre utluftings-

muligheter i garasjen

SKINNESYSTEM
Den 3 cm flate skinnen leveres med 

den velprøvde og slitesterke  
polyurtan tannreimen med 

innstøpte stålwire.

ENKEL BETJENING
nnlæring og programmering gjøres 
enkelt med tastetrykk og ny meny-
føring, på denne måten kan så og si 
hvem som helst, innlære og betjene 
motoren raskt - noe som igjen kan 
spare deg for både tid og penger.



GARASJEPORTÅPNER 

GA 403

GARASJEPORTÅPNER 

GA 501
Fellesgarasjer med opptil 100 plasser

Leveres med 2-kanals håndsender

Leveres med seperat styreskap for tilkobling 
av eksternt utstyr

Maksimal trekk-/trykkraft 1200 NM

Maks åpningshastighet 220 mm/sek

PRIS 

GA 501 leveres for porter opptil 6100 mm 

høyde. Kontakt www.came.no for pris

GARASJEPORTÅPNER 

GA 103
GARASJEPORTÅPNER 

GA 203

STØRRE HASTIGHET
Den integrerte hurtig-åpne funksjonen 
åpner garasjeporten effektivt og opptil 

50 % raskere enn hva standarden 
tilsier. Det vil gi kortere ventetid samt 
raskere og tryggere inn- og utkjøring 

av garasjen.

MER LYS
Standard LED-belysningen er tydelig 
lysere og har samtidig mindre strøm-
forbruk og med opptil 100.000 drifts-

timer pr. lampe har de en ekstremt 
lang brukstid. I tillegg til at det er 

miljøvennlig.

MER KRAFT
Helt uten problemer åpner de nye  
motorene til Berner nå enda større 

porter enn tidligere. Opptil 1200  
Newton kraft garanterer for  

ExtraPower.

LAVERE ENERGIFORBRUK
Vår nye motorgenerasjon er spesielt 

energisparende. Strømforbruket på 0,5 
W i stand-by drift sørger for et tydelig 

redusert strømforbruk. Motoren 
er 24-timer fullstendig funksjonell og 

klar til bruk.

De nye portåpnerne fra Berner åpner og lukker ikke bare 
garasjeporten pålitelig ved et knappetrykk, de forener 
for første gang alle innovative funksjoner og fordeler i en 
motor. Vi nevner hurtig-åpne funksjon, energisparende 
LED-belysning, økonomisk strømsparefunksjon, effektiv 
innbruddsbeskyttelse, intelligent utkoplingsautomatikk 
og praktisk luftefunksjon. Dette og mange flere funksjoner 
gjør disse motorene unike.

DEN NYE FUNKSJONSRIKE 
MOTORGENERASJONEN FRA BERNER:

Egnet for garasjeporter opptil 15 m2

Fellesgarasjer med opptil 25 plasser

Leveres med 2 stk 2-kanals håndsendere

Leveres med trådløs innvendig trykknapp

Maksimal trekk-/trykkraft 1000 NM

Maks åpningshastighet 220 mm/sek

PRIS 

GA 403 leveres for porter opptil 5100 mm 

høyde. Kontakt www.came.no for pris

Egnet for garasjeporter opptil 12 m2

Leveres med 2 stk 2-kanals håndsendere

Leveres med trådløs innvendig trykknapp

Maksimal trekk-/trykkraft 750 NM

Maks åpningshastighet 220 mm/sek

PRIS

GA 203 leveres for porter opptil 4100 mm 

høyde. Kontakt www.came.no for pris

For garasjeporter opptil 9 m2

Leveres med 2 stk 2-kanals håndsendere

Maksimal trekk-/trykkraft 600 NM

Maks åpningshastighet 220 mm/sek

PRIS 

GA 103 leveres for porter opptil 3100 mm 

høyde. Kontakt www.came.no for pris



BE BHS 221 
HÅNDSENDER FOR 
SIGARETT TENNER

BDE 324
UNIVERSAL MOTTAKER  

BE TTR 1 
MAGNETBRIKKE

BE DT 10 
INNVENDIG 1-KANALS
TRYKKNAPP

BE BHS 121 
UNIVERSAL 2-KANALS 
HÅNDSENDER

BE BDS 140
UNIVERSAL 4-KANALS 
HÅNDSENDER

BE BDS 150 
UNIVERSAL 4-KANALS 
HÅNDSENDER

Sure

EKSTRA UTSTYR:

BE SLU 23/24 
NØKKELSTRØMBRYTER

BE TL 40
VARSEL LYS
RØD

BE EWLS AP4 
FOTOCELLE
Leveres uten ledninger

BE N
NØDUTLØSER

BE 436 263 
KOBLINGSSETT FOR 
DØR I PORT

EKSTRA UTSTYR:

Sure

Betjen garasjeporten slik du ønsker. Berner har en rekke muligheter 
for deg. Vi nevner noen, fingertrykk skanner, kodetastatur, magnetbrikke 
og selvsagt den vanlige håndsenderen i ulike varianter.

LUKKET ÅPEN

Nytt innen ekstra utstyr er Berners 
håndsender, som varsler om din port 
er åpen eller lukket. Fargen på hånd-
senderen uttrykker garasjeportens 
status. En slik håndsender vil gi din 
garasje økt sikkerhet.  

For enda mer sikkerhet

For enda mer komfort

SZ-Tannreim Max porthøyde: Total lengde:
SZ - K 2250 mm 3175 mm
SZ - M 2450 mm 3425 mm
SZ - L 3100 mm 4100 mm
SZ - 5 4100 mm 5200 mm
SZ - 6 5100 mm 6200 mm
SZ - 7 6100 mm 7200 mm

Skinnesystemer
Berner portåpnere leveres med SZ-tannreim skinner i ulike størrelser.
Se max porthøyde de forskjellige portåpnerene tilbyr på forrige side.

BE WE-SET 
FESTE TIL SOLSKJERM OG VEGG
For 4-kanals håndsendere

BE FF 12 
TRÅDLØS FINGERTRYKK SKANNER
Opptil 12 brukere

BE BHS 591 
UTVENDIG TRÅDLØS 
KODETASTATUR

BE BHS 421
INNVENDIG 2-KANALS 
TRÅDLØS TRYKKNAPP



FORHANDLER: CAME NORGE og ANDERSON 
ELEKTRO AS                          
Skuiveien 41, 1389 Vøyenenga 
Tlf: 67170044                            
Epost: info@came.no

IMPORTØR:
Came Norge  og Anderson Elektro AS

NOTAT:




