
LIFE HOME INTEGRATION - 
PRODUCTEN CATALOGUS 

Hek automatisaties     : 
Optimo : 
 
 Lineaire motoren voor deurbreedte tot 2m, 3m en 5m 
 En gewicht tot 900kg  

   Residentieel en intensief gebruik  
   Snelle en trage versies, ook 24V voor intensief gebruik 
   Met of zonder encoder technologie 

 

Armor : 
 

Knikarm motoren voor deurbreedte tot 2,3m en 250kg 
  Residentieel gebruik, met encodertechnologie, 24V 

   

 

Sinuo : 

 Knikarm motoren voor deurbreedte tot 3m en 5m 

   En gewicht tot 600kg 

   Snelle en trage versie 

 

 

 

 

 

Ergo : 

 Ondergrondse motoren voor deurbreedte tot 3m en 700kg 

  Snelle en trage versie, ook 24V voor intensief gebruik 

  Met of zonder encodertechnologie 

 

 

http://www.homelife.it/automation-for-swing-gates-optimo.html
http://www.homelife.it/automation-armor.html
http://www.homelife.it/automation-sinuo.html
http://www.homelife.it/automation-ergo.html


 

 

Acer:  
Motoren voor schuifpoorten voor max gewicht schuifpoort : 

  300kg, 400kg, 600kg, 800kg, 1200kg 
  Met encodertechnologie 

  

 

 

Slagboom       : 
Supra :  
 Systeem voor slagbomen tot 3m, 4m, 5m 

   24V voor intensief gebruik 
    Met encodertechnologie 
    

  

Garagepoort automatisaties   : 
 

Probo : 

  Motoren vooral voor poorten type:  
              sectionaal 

buitenkantelende  
schuifdeuren 
speciale toepassingen 
 

   bestaat in 700N en 1200N versie 
   met getande riem of metalen ketting 

  met encodertechnologie 
 
 

Plus : 
  Motoren voor binnenkantelende poorten 
   Met 1 of 2 motoren afhankelijk van de breedte van 

de poort 
    Bestaat in snelle en trage versie 
    Met encodertechnologie 
    Tot 6m² =1 motor, tot 10m² =2 motoren 
 
  

http://www.homelife.it/systems-for-road-barriers-supra.html
http://www.homelife.it/automation-plus.html
http://www.homelife.it/automation-vis.html


 

 
 
 
 

Vis : 
 Voor grote sectionaal poorten tot 22m² of 34m² 
 Voor speciale of intensieve toepassingen 

  Met encodertechnologie 

 
 

 

Sinuo door : 
 Motor voor  accordeon deuren 
   Speciale toepassingen 

 

Toebehoren       : 
 
 

Vipr – omnis : 
 Afstandsbediening 2 of 4 kanaals 433MHz met rolling 
code 
 Mogelijkheid management programmator 
  
 
 
 
Star Bravo : 
 Afstandsbediening 2 of 4 kanaals 433MHz met auto code 

 

 
 

 

 
 

Des – Dixes : 
 Sleutelschakelaar, codeklavier bekabelt met verschillende 
mogelijkheden voor opstelling, opbouw, inbouw 

 
 
 

 
 

Visio, vire, rex : 
 Fotocellen opbouw, inbouw, alu paaltjes 50cm , 1m 

http://www.homelife.it/automation-sinuo-door.html
http://www.homelife.it/automation-tenax.html
http://www.homelife.it/automation-vipr-omnis.html
http://www.homelife.it/automation-vip-fido.html
http://www.homelife.it/automation-star-bravo.html
http://www.homelife.it/photocells-visio-vire-rex.html
http://www.homelife.it/splendor-fulgor-en.html


  
 
 

 Splendor , fulgor : 
  Knipperlicht 24V of 220V met of zonder ingebouwde 

knipperfunctie 
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