
TURNER NOVOPORT

• Hihnavetoinen
• Hiljainen käyntiääni
• Pehmeä avautuminen ja sulkeutuminen
• Nopeus 17 cm/s.
• LED-valot
• Virrankulutus lepotilassa vain 0,5 W
• Takuu 5 vuotta

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:
• 1 kpl avaimenperälähetin 
• 1 kpl sisäpuolinen  

painonappi 
ohjauskeskuksessa 

• 1 kpl sisäpuolinen  
vapautin 
käsikäytölle

TURNER 703
• Hihnavetoinen
• Hiljainen käyntiääni
• Pehmeä avautuminen ja sulkeutuminen
• Nopeus 17-24 cm/s.
• LED-valot
• Automaattinen sulkeutuminen 

(turvavalokennot ostettava erikseen)
• Virrankulutus lepotilassa vain 0,5 W
• Takuu 2 vuotta
• Vakiovarsi max. 2300 mm korkeille oville 

(yli 2300 korkeisiin oviin otettava jatkovarsi)
TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:
• 1 kpl avaimenperälähetin • 1 kpl sisäpuolinen vapautin käsikäytölle

TURNER 423
• Hihnavetoinen
• Hiljainen käyntiääni
• Pehmeä avautuminen ja sulkeutuminen
• Nopeus 15 cm/s.
• LED-valot
• Automaattinen sulkeutuminen 

(turvavalokennot ostettava erikseen)
• Virrankulutus lepotilassa vain 0,5 W
• Takuu 3 vuotta
• Vakiovarsi max. 2300 mm korkeille oville 

(yli 2300 korkeisiin oviin otettava jatkovarsi)
TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:
• 2 kpl avaimenperälähettimiä • 1 kpl sisäpuolinen vapautin käsikäytölle

TURNER-OVIAUTOMATIIKAT

Sähköinen ovenavaaja tuo lisämukavuutta elämääsi. Kaukosäätimen avulla voit avata ja sulkea oven ilman että 

sinun täytyy nousta välillä pois autosta. Avauslaitteessa oleva valo syttyy ja sammuu automaattisesti.

TURNER 600R

• Ketjuvetoinen
• Pehmeä avautuminen ja sulkeutuminen
• Nopeus 13 cm/s.
• LED-valot
• Automaattinen sulkeutuminen 

(turvavalokennot ostettava erikseen)
• Takuu 2 vuotta
• Vakiovarsi max. 2300 mm korkeille oville 

(yli 2300 korkeisiin oviin otettava jatkovarsi)
TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:
• 2 kpl avaimenperälähettimiä • 1 kpl sisäpuolinen vapautin käsikäytölle

TURNER 563
• Hihnavetoinen
• Hiljainen käyntiääni
• Pehmeä avautuminen ja sulkeutuminen
• Nopeus 17-24 cm/s.
• LED-valot
• Automaattinen sulkeutuminen 

(turvavalokennot ostettava erikseen)
• Virrankulutus lepotilassa vain 0,5 W
• Takuu 5 vuotta
• Vakiovarsi max. 2300 mm korkeille oville 

(yli 2300 korkeisiin oviin otettava jatkovarsi)
TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:
• 2 kpl avaimenperälähettimiä • 1 kpl sisäpuolinen vapautin käsikäytölle

Katso avaajien 
lisävarusteet 
kääntöpuolelta!

Edullinen perusavaaja 600 N -moottorilla 
vakiokokoisille oville.

Erittäin vahva avaaja 1200 N -moottorilla  
max. 17 m² oville.

Laadukas autotallinoven avaaja 600 N  
-moottorilla max 10 m² oville.

Ovijärjestelmään integroitava autotallin-
oven avaaja Turner 800 -sarjan oville.

Korkealuokkainen autotallinoven avaaja 800 N 
-moottorilla max 14 m² oville.



NETTIPORTTI

Mahdollistaa oven ohjaa-
misen ja valvomisen netin 
kautta älypuhelimella tai 
tabletilla. Nettiportti sisäl-
tää verkkoyhdyskäytävän 
ja vastaanotinmoduulin. Ei 
saatavana 600R-avaajaan. 
Turvavalokennot ostettava 
erikseen.

KOODINÄPPÄIMISTÖT

Helpottaa oven käyttöä silloin kun avaimet eivät ole lähettyvillä. 
Koodinäppäimistö voidaan sijoittaa autotallin ulkoseinään tai 
vaikka eteiseen. DigiCode Premium ja Signal 218 -malleissa 
etupaneeli ruostumatonta terästä.

PAINONAPIT

KÄSILÄHETTIMET
2-KANAVAISET

4-KANAVAISET

MUUT LISÄVARUSTEET

LISÄVARUSTEET Turner-avaajiin on saatavilla myös lisää arkea 

helpottavia lisävarusteita. Pyydä Turner-asiantuntijalta 

tarjous juuri teille sopivimmasta kokonaisuudesta!

Klikkaa lisätietoja turner.fi tai soita

0207 330 330
Turner Group, Ymmyrkäisentie 8, 85100 Kalajoki

MAX432 N522 N522 Design

MAX434 N524 N524 Design DigiCode PremiumDigiCode Professional Signal 218

Minilähetin 
MIX432

Minilähetin 
MIX432 Design

Signal 111DuoControl LPN5M

2-KANAVAISET LANGATTOMAT             1-KANAVAINEN
Ohjaa kahta avaajaa tai yhtä avaajaa               LANGALLINEN
ja ulkovalaistusta.              5 m johdolla
               

ULKOPUOLINEN VAPAUTINJATKOVARRET TURVAVALOKENNOT SEINÄPIDIKKEET

Seinä-/aurinkolippapidike 
MAX ja MIX -lähettimille

Jatkovarsi 1 m max. 3250 mm korkeille 
oville. Tarvitaan varrelliseen avaajaan, 
kun oviaukon korkeus on yli 2300 mm. 
Jatkovarsi ZS1M hihnavetoisille ja KS1M 
ketjuvetoisille avaajille.

Pakollinen lisävaruste silloin, kun talliin ei 
ole muuta kulkutietä kuin automatisoitu 
nosto-ovi. Tämän avulla oven saa auki 
ulkopuolelta esim. sähkökatkon aikana.

Estää oven sulkeutumisen jos liikeradan 
kohdalla on este.


