Mooi van binnen en buiten

Garagedeuraandrijvingen
Veiligheid en comfort door techniek

www.centuriondeuren.nl

Uw motieven zijn onze
garagedeuraandrijvingen.

De Centurion C360, C370, C380 en C211 zijn aandrijfsystemen voor gebruikers met hele bijzondere wensen.
De gepatenteerde blueline-technologie reduceert het energieverbruik tot een minimum, de innovatieve speed-functie zet
daarnaast de aandrijving met een maximum snelheid in beweging en de LED-verlichting aan beide zijden zorgt voor nieuwe helderheid. Tevens kan een noodstroomaccu altijd geïntegreerd worden. Pure techniek. Voor veiligheid en comfort.
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Voor elke garagedeur
de beste aandrijving.
Of uw garagedeur nu groot, klein, zwaar, licht, nieuw of al iets ouder is.
Of u uw garagedeur nu via de traditionele elektriciteitsaansluiting, alternatieve
energiebronnen of bijzonder snel wilt bedienen, de Centurion producten
bieden voor elke wens en elke eis de optimale aandrijfoplossing.

➀
➁

Garagedeuraandrijving
incl. rails
Solarpaneel (zonneenergie) voor alternatieve
stroomvoorziening
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➂
➃

Noodstroomaccu / accu
voor alternatieve
stroomvoorziening
Draadloze handzender

➄
➅

Drukknop voor
bediening binnen
Fotocel voor
extra veiligheid

➆

(Draadloze)
codeschakelaar of
sleutelschakelaar

Gecertificeerde kwaliteit voor alle soorten garagedeuren
Centurion-garagedeuraandrijvingen zijn toepasbaar op
alle soorten garagedeuren, namelijk sectionaaldeuren,
zijwaartsdraaiende deuren, kantel- en openslaande deuren.
De garagedeuraandrijvingen getest en door onafhankelijke en
erkende instituten gecertificeerd.
De garagedeuraandrijvingen voldoen aan de eisen van de
Europese-norm 13241-1.
Testcentrum

Geteste veiligheid Made in Germany
Centurion deuraandrijvingen voldoen, zoals bewezen, aan
alle wettelijke normen en bieden daarnaast innovatieve en
gepatenteerde veiligheidsfuncties. Alle systemen worden volgens
DIN ISO 9001 en DIN ISO 14001 vervaardigd.

Dubbele diefstalpreventie: de elektronisch gecontroleerde
openschuifbeveiliging verhindert het onbevoegd openen van de
deur. De zelfremmende werking van het drijfwerk biedt een extra
mechanische bescherming.

Gepatenteerde krachtbegrenzing: de aandrijving reageert
gevoelig op hindernissen, stopt onmiddellijk, keert om en
beschermt zo betrouwbaar personen en voorwerpen.

Openschuifbeveiliging

Gepatenteerde krachtbegrenzing
en extra fotocellen

Fotocellen: de contactloze bewaking van het gehele deurbereik
biedt extra veiligheid voor de hele familie.

Noodontkoppeling: bij stroomuitval kan de deur van binnen
ontkoppeld worden. Een extra ontkoppeling van buiten is
noodzakelijk wanneer de garage geen tweede ingang heeft.
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Veilige noodontkoppeling

Hoogste comfort en
veiligheid voor alle
eisen en wensen.
Flexibele montage
De aandrijving kan 90° naar links of rechts gedraaid worden.
Daarmee is de aandrijving flexibel en in elke inbouwsituatie
toepasbaar. De verlichting is uitbreidbaar naar totaal 160W.
Voor iedere deur de juiste geleiderails
Met Centurion ketting- of tandriemsysteem. Onderhoudsarm,
duurzaam en met tandriemsysteem bijzonder stil.
Uitvoeringen met versterkte en kogelgelagerde rails van 1,2 mm
zijn optimaal voor bijzonder hoge belastingen, bijvoorbeeld voor
parkeergarages of veel verkeer.

Flexibele montage

Rails

Lengte

Nuttige lengte

Kort

3.080 mm

2.475 mm

Middel

3.330 mm

2.725 mm

Lang

4.090 mm

3.485 mm

Onderhoudsvrije rail
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Technische gegevens

Sectionaaldeuren
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Kanteldeuren

Zijwaarts openende deuren

Centurion C360
Aandrijfsysteem voor garagedeuren
Functies
Snelloopfunctie
Elektronische eindafschakeling
Soft-Start /Soft-Stopp
Openschuifbeveiliging
Blokkeerbeveiliging
Looptijdbegrenzing
Ontkoppeling met behulp van trekkoord (binnen)
Aansluiting schakelaar, fotocel, ruststroomcircuit
Programmeerbare in-/uitgang
Aansluiting voor uitbreidingsmodule, niet verkeersmodule EM 131
Aansluiting voor battery back-up

Elektrische gegevens
Netspanning

230 V

Netfrequentie

50/60 Hz

Stroomopname

1,1 A

Vermogensopname in bedrijf

0,25 kW

Uitgang 24 VDC, 250 mA
Back jump
Onderhouds- en cycliteller
Uitschakelautomaat OPEN en DICHT apart programmeerbaar

Vermogensopname stand-by

ca. 0,6 W

Programmeerbare tussenpositie

Inschakelduur

KB 2 min.

Aandrijvingsverlichting ook draadloos schakelbaar

Stuurspanning
Beschermingsgraad aandrijving

24 V DC
(aandrijving) IP 20

Beschermingsklasse

II

Deurloopsnelheid OPEN en DICHT apart programmeerbaar
Soft-Loop-Positie, OPEN en DICHT apart programmeerbaar
Soft-Loop-Snelheid, OPEN en DICHT apart programmeerbaar
Automatisch sluiten
Opslag foutmeldingen

Mechanische gegevens
Trek- en drukkracht
Loopsnelheid

max. 650 N
max. 220 mm/sec.

Openingstijd (deurspecifiek)

Reset-functie
Programmering en toestandsmelding door middel van LCD-weergave

ca. 9,5 sec.
Toepassing
Aandrijfsysteem voor garagedeuren in de particuliere sector

Algemene gegevens
Afmeting aandrijving

360 x 135 x 335 mm

Voor kanteldeuren tot 3.500 mm deurbreedte en 110 kg deurgewicht

Afmeting verpakking

375 x 150 x 500 mm

Voor sectionaaldeuren tot 5.000 mm deurbreedte
en 110 kg deurgewicht

Gewicht

ca. 7,4 kg

Temperatuurbereik
Verlichting

-20°C tot +60°C
(LED) 2 x 10 LED-module

Leveringspakket
Aandrijving Comfort 360 met multibit-afstandsbediening, 868 MHz
Universele inbouwset voor kantel- en sectionaaldeuren
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Voor maximaal 10 parkeerplaatsen, 20 bedieningen
Bij toepassing van de 1,2 mm geleiderail met dubbelzijdige
kogellagering maximaal 14 parkeerplaatsen, 28 bedieningen
Voor geleiderails met stalen rollenketting, tandriem of
kunststof kogelkoord

Centurion C370
Aandrijfsysteem voor garagedeuren
Functies
Stroomspaarschakeling blueline
Snelloopfunctie
Elektronische eindafschakeling
Soft-Start /Soft-Stopp
Openschuifbeveiliging
Blokkeerbeveiliging
Looptijdbegrenzing
Ontkoppeling met behulp van trekkoord (binnen)
Aansluiting schakelaar, fotocel, ruststroomcircuit
Programmeerbare in-/uitgang
Aansluiting voor uitbreidingsmodule, niet verkeersmodule EM 131

Elektrische gegevens
Netspanning

230 V

Netfrequentie

50/60 Hz

Stroomopname

1,1 A

Vermogensopname in bedrijf

0,25 kW

Aansluiting voor battery back-up
Uitgang 24 VDC, 250 mA
Back jump
Onderhouds- en cycliteller

Vermogensopname stand-by

ca. 0,6 W

Uitschakelautomaat OPEN en DICHT apart programmeerbaar

Inschakelduur

KB 2 min.

Programmeerbare tussenpositie

Stuurspanning
Beschermingsgraad aandrijving

24 V DC
(aandrijving) IP 20

Beschermingsklasse

II

Aandrijvingsverlichting ook draadloos schakelbaar
Deurloopsnelheid OPEN en DICHT apart programmeerbaar
Soft-Loop-Positie, OPEN en DICHT apart programmeerbaar
Soft-Loop-Snelheid, OPEN en DICHT apart programmeerbaar
Automatisch sluiten

Mechanische gegevens
Trek- en drukkracht
Loopsnelheid

max. 850 N
max. 235 mm/sec.

Openingstijd (deurspecifiek)

ca. 9,0 sec.

Algemene gegevens

Opslag foutmeldingen
Reset-functie
Programmering en toestandsmelding door middel van LCD-weergave

Toepassing

Afmeting aandrijving

360 x 135 x 335 mm

Aandrijfsysteem voor garagedeuren in de particuliere sector

Afmeting verpakking

375 x 150 x 500 mm

Voor kanteldeuren tot 3.500 mm deurbreedte en 100 kg deurgewicht

Gewicht

ca. 7,4 kg

Temperatuurbereik
Verlichting

-20°C tot +60°C
(LED) 2 x 10 LED-module

Voor sectionaaldeuren tot 5.500 mm deurbreedte
en 185 kg deurgewichtt
Voor maximaal 16 parkeerplaatsen, 32 bedieningen

Leveringspakket

Bij toepassing van de 1,2 mm geleiderail met dubbelzijdige kogellagering
maximaal 20 parkeerplaatsen, 40 bedieningen

Aandrijving Comfort 370 met multibit-afstandsbediening, 868 MHz

Voor geleiderails met stalen rollenketting of tandriem

Universele inbouwset voor kantel- en sectionaaldeuren
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Centurion C380
Aandrijfsysteem voor garagedeuren
Functies
Stroomspaarschakeling blueline
Snelloopfunctie
Elektronische eindafschakeling
Soft-Start /Soft-Stopp
Openschuifbeveiliging
Blokkeerbeveiliging
Looptijdbegrenzing
Ontkoppeling met behulp van trekkoord (binnen)
Aansluiting schakelaar, fotocel, ruststroomcircuit
Programmeerbare in-/uitgang
Aansluiting voor uitbreidingsmodule

Elektrische gegevens
Netspanning

230 V

Netfrequentie

50/60 Hz

Stroomopname

1,1 A

Vermogensopname in bedrijf

0,25 kW

Aansluiting voor battery back-up
Uitgang 24 VDC, 250 mA
Back jump
Onderhouds- en cycliteller

Vermogensopname stand-by

ca. 0,6 W

Uitschakelautomaat OPEN en DICHT apart programmeerbaar

Inschakelduur

KB 5 min.

Programmeerbare tussenpositie

Stuurspanning
Beschermingsgraad aandrijving

24 V DC
(aandrijving) IP 20

Beschermingsklasse

II

Aandrijvingsverlichting ook draadloos schakelbaar
Deurloopsnelheid OPEN en DICHT apart programmeerbaar
Soft-Loop-Positie, OPEN en DICHT apart programmeerbaar
Soft-Loop-Snelheid, OPEN en DICHT apart programmeerbaar
Automatisch sluiten

Mechanische gegevens
Trek- en drukkracht
Loopsnelheid

max. 1100 N
max. 180 mm/sec.

Openingstijd (deurspecifiek)

ca. 12 sec.

Opslag foutmeldingen
Reset-functie
Aansluiting uitbreidingsmodule verkeersregeling, EM 131
Programmering en toestandsmelding door middel van LCD-weergave

Algemene gegevens
Afmeting aandrijving

360 x 135 x 335 mm

Toepassing

Afmeting verpakking

375 x 150 x 500 mm

Aandrijfsysteem voor garagedeuren in de particuliere sector

Gewicht

ca. 7,5 kg

Temperatuurbereik
Verlichting

-20°C tot +60°C
(LED) 2 x 10 LED-module

Voor kanteldeuren vanaf 3.500 mm deurbreedte en 100 kg deurgewicht
Voor sectionaaldeuren vanaf 5.500 mm deurbreedte
en vanaf 185 kg deurgewicht
Voor maximaal 30 parkeerplaatsen, 60 bedieningen

Leveringspakket
Aandrijving Comfort 380 met multibit-afstandsbediening, 868 MHz

Bij toepassing van de 1,2 mm geleiderail met dubbelzijdige kogellagering
maximaal 50 parkeerplaatsen, 100 bedieningen

Universele inbouwset voor kantel- en sectionaaldeuren

Voor geleiderails met stalen rollenketting of tandriem
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Centurion C211
Veilig en comfortabel
De Centurion C211 aandrijfsystemen hebben vele
innovatieve functies, met name door het gebruik van
duurzame en energieschone LED-techniek. Daarnaast
zijn de aandrijfsystemen uit te breiden met MAX Light
spaarlampen en een accu-/solaroplossing voor onafhankelijk
automatisering van uw deur, indien er bijvoorbeeld geen
stroomaansluiting aanwezig is.

Elektrische gegevens

Leveringspakket

Netspanning

230 V

Aandrijving Comfort 211

Netfrequentie

50 Hz

Universele inbouwset voor kantel- en sectionaaldeuren

Stroomopname
Vermogensopname in bedrijf

0,7 A
0,17 kW

Vermogensopname stand-by
Inschakelduur

<3W
KB 2 min

Beschermingsgraad aandrijving

IP 20

Beschermingsklasse

II

Functies
Referentiepunt-techniek
Soft-start / soft-stop
Openschuifbeveiliging
Uitschakelautomaat
Blokkeerbeveiliging
Looptijdbegrenzing

Mechanische gegevens
Trek- en drukkracht
Loopsnelheid
Openingstijd (deurspecifiek)

450 N
120 mm/sec
ca. 18 sec

277 x 137 x 160 mm

Gewicht

3,0 kg

Verlichting
Conform
EN 12453
richtlijnen
EN 292-1
		
EN 50081-1
		
EN 50082-1
		
EN 55014
		
EN 60335-1
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Stroomspaarschakeling
Noodontkoppeling binnen
Aansluitmogelijkheid signaallampen
(niet programmeerbaar)

Algemene gegevens
Afmeting aandrijving

Elektronische eindafschakeling

LED
EN 60335-2-95
EN 12445
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
ETS 300220
BGR 232
VDE 0700-238

Aansluitmogelijkheid voor drukknopkasten,
code- en sleutelscgakelaars
Aansluitmogelijkheid voor potentiaalvrije eindpositiemelding
Aanduiding storings-/foutmelding
Reset functie
Deurloopsnelheid programmeerbaar

Veiligheid schept vertrouwen.
Comfort is genot.
Het uitgebreide assortiment toebehoren bevat eenvoudig te installeren draadloze apparatuur of bekabelde oplossingen via
het elektriciteitsnet. De bedieningsmogelijkheden zijn legio. Via een druk op de knop, de PIN-code, automatisch sluiten of
een kaartlezer, bijvoorbeeld met behulp van smartcards.

Fotocel: biedt naast de standaard

Draadloze handzenders: naar keuze met

uitschakelautomaat extra veiligheid voor

2 tot 4 toetsen voor diverse functies, deur-

de hele familie. Deze is o.a. noodzakelijk

en verlichtingsbesturing. Voor de handtas

bij automatisch sluiten en wanneer een

of broekzak, voor in de houder van de

loopdeur voorhanden is.

sigarettenaansteker, de zonneklep of voor
aan de wand.

Noodstroomaccu: bij uitval van de
netspanning neemt de noodstroomaccu

(Draadloze) Drukknoppen

tijdelijk de energievoorziening van de

voor binnen:

aandrijving over. Altijd eenvoudig achteraf

binnen bedienen en besturen, open-stop-

uit te rusten en bij de C300-serie zelfs in de

dicht, met verlichte toesten en duidelijke

aandrijving te integreren.

symbolen. Naar keuze met vakantie- en
lichtschakelaar bediening.

Signaallampen: voor optimale
opmerkzaamheid. Beweegt de deur, dan

Codeschakelaar: codeschakelaar 24V. 1

knippert of brandt de signaallamp d.m.v.

of 2-kanaals console met waterdichte folie.

energie-efficiënte LED-technologie.

Alternatieve metalen behuizing beschikbaar.

Zoals alle veiligheidscomponenten is ook
de signaallamp een perfecte aanvulling van
Centurion.
Draadloze codeschakelaar: buiten
Accu: alternatieve energiebron voor

bedienen en besturen door een 4-cijferige

automatisering wanneer geen stroom-

PIN-code, weerbestendig, bescherming

aansluiting voorhanden is. Eenvoudig laden

tegen vandalisme, met verlichting.

met behulp van voeding, eenvoudig in
gebruik. Momenteel met de C211 leverbaar.
Solarmodule: de zon als energieleverancier.
Alternatieve energiebronnen voor
automatisering. In combinatie met de
accu als energieopslag. Momenteel met
de C211 leverbaar.
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CENTURION DEUREN B.V.
Hogeweyselaan 221, 1382 JL Weesp
Telefoon (0294) 412 330
info@centuriondeuren.nl
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