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Als MKB-bedrijf produceren we
al meer dan 50 jaar uit overtuiging
in Duitsland.

Oorsprong

In onze ideeënsmidse ontwikkelen
we doorlopend op de toekomst
gerichte aandrijfconcepten en
eersteklas producten.
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Welkom in de wereld van Berner
De producten van Berner in een nieuwe compacte brochure

Garagedeuraandrijvingen

Parkeerkelderdeur- en industriële
poortaandrijvingen

Kracht

Nabijheid
Als marktgerichte fabrikant
kennen we onze klanten persoonlijk
en reageren we snel en direct op de
wensen van de klant.

BERNER
TORANTRIEBE
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Wat Berner onderscheidt
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Samen met onze
vakhandelsklanten zijn staan
we sterk en plannen we
verkoopstrategieën, reclame en
beurzen hand in hand.

Schuifpoortaandrijvingen
Draaipoortaandrijvingen

Totaalprogramma van
Berner kwaliteitsproducten
Garagedeuraandrijvingen
Accu-/solaraandrijvingen
Parkeerkelderdeur- en industriële poortaandrijvingen
Draai- en schuifpoortaandrijvingen
Loopwerken voor schuifpoortaandrijvingen
Slagbomen
Parkeerplaatsafzettingen
Radioafstandsbesturingen
Woningtechniek

BERNER
TORANTRIEBE
www.berner-torantriebe.eu

Blue home woningtechniek
en Blue line radiotechniek
Verkoop BeNeLux

www.bsr-agenturen.nl

Looprailsystemen, slagbomen
en parkeerplaatsafzettingen

Garagedeuraandrijvingen

Duur van de garantie:
5 jaar resp. 200.000 deurcycli op aandrijfmechanisme,
motor en motorbesturing

Voor uw veiligheid door TÜVgekeurd en volgens de normen

G-line

De uitschakelautomaat
reageert op elke hindernis voor uw veiligheid

Voor een intelligente inrit
Productkenmerken
Automatisch deurslot door gepatenteerde
mechanische vergrendeling
Meedenkende automatische uitschakeling
Conform met de normen
Soft-Stop/ Soft-Start voor besparend,
geluidsarm bedrijf

BERNER
TORANTRIEBE

De Berner garagedeuraandrijvingen uit de G-line onderscheiden zich door
een modern design, hoge kwaliteit en intelligente besturingstechniek.
Er kan worden gekozen uit een tandriem of kogelriem. De slechts 3 cm hoge
rail past op iedere garagedeur en kan daar probleemloos worden gemonteerd
– ook ideaal voor inbouw achteraf. Net als het design zijn ook de functie en
veiligheid voorbeeldig.

Berner railsysteem met gepatenteerde mechanische vergrendeling: de compleet
voorgemonteerde rail garandeert de best mogelijk geluidsarme loop en is
onderhoudsvrij.
In de uitvoering met kogelriem voldoet de rail aan alle eisen voor de particuliere
sector. De tandriemvariant is vooral bij erg zware deuren en privé parkeerkelders
de juiste keuze.
De geïntegreerde Berner opschuifvergrendeling biedt de grootst mogelijke
beveiliging tegen inbrekers en garandeert daarmee een optimale veiligheid.

U kunt kiezen uit vier verschillende aandrijvingstypen:

Hoogwaardige, moderne behuizing
Onderhoudsvrije tandriem
of tandband
Eenvoudige montage en bediening
Geschikt voor rol-, draai-, vleugel- en
verticale rol- en kanteldeuren

Het instapmodel GA101

Praktische 1-kanaals
miniatuurhandzender
inclusief sleutelring

De gunstig geprijsde en moderne
aandrijving is geschikt voor garages
met maximaal 2 parkeerplaatsen
en heeft een maximale trek-/drukkracht
van 500 N. Deurafmetingen tot 7 m2.
Openingssnelheid max. 135 mm/sec.

Onze allround aandrijving is geschikt voor
garages met maximaal 2 parkeerplaatsen en
heeft een maximale trek-/drukkracht van 600 N.
Deurafmetingen tot 10 m2.
Openingssnelheid max. 220 mm/sec.

De professional GA301
Onze professionele aandrijving is geschikt voor
garages met maximaal 4 parkeerplaatsen en heeft
een maximale trek-/drukkracht van 850 N.
Deurafmetingen tot 12 m2.
Openingssnelheid max. 220 mm/sec.

en echt goed!"

Mooi vormgegeven 4-kanaals
handzender, inclusief praktische
houder voor de zonneklep,
resp. wandhouder

De allrounder GA201

d

igen
u
t
r
e
v
o
n
o
o
"Gew

GA101

Optioneel i.p.v.
halogeen:
Heldere, spaarzame
en lange levensduur is
de innovatieve LED
verlichting voor GA201,
GA301 en GA401

Het krachtpakket GA401
Onze krachtpakket aandrijving is geschikt voor
garages met maximaal 25 parkeerplaatsen en heeft
een maximale trek-/drukkracht van 1200 N.
Deurafmetingen tot 15 m2.
Openingssnelheid max. 220 mm/sec.
Ook geschikt voor grotere en zwaardere deuren, bijv. in
kleinere parkeerkelders. Met aanvullende besturing in een
separate behuizing is regeling van het verkeer in beide
richtingen mogelijk

GA201
GA301
GA401
De snel-open-functie met turbosnelheid is vooral
geschikt voor inritten met veel verkeer - niet wachten,
niet stoppen. Veilig, comfortabel en snel.
www.berner-torantriebe.eu
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Accu-/solaraandrijving

Parkeerkelderdeur- en
industriële poortaandrijvingen

G-line
Productkenmerken:
- Gebruiksduur tot maximaal 40 dagen
- Eenvoudige montage en bediening
- Met verwisselbare accu zonder
solarpaneel
- Voor garagedeuren tot max. 7 m2
deurbladoppervlak
- Trek- en drukkracht: 400 N
- Hoogwaardige, moderne behuizing
- Onderhoudsvrije tandriem of kogelriem
- Gepatenteerde opschuifvergrendeling
- Automatisch deurslot
- Intelligente uitschakelautomaat
- Soft-Stop/ Soft-Start voor besparend,
geluidsarm bedrijf
- Selecteerbare soft-loop voor kantelen roldeuren
- Geschikt voor rol-, draai-, vleugelen verticale rol- en kanteldeuren
- Netadapter wordt meegeleverd

De oplossing voor garages
zonder netaansluiting
De Berner accu-/solaraandrijving GA101 is de ideale oplossing voor
het automatisch openen en sluiten van draai- en sectionalpoorten voor
prefabgarages en garagecomplexen die geen netaansluiting hebben comfortabel en eenvoudig, met één druk op de knop.

De accu, 24 V 10 Ah
Door de praktische handgreep en het lage
gewicht kan de accu eenvoudig worden
getransporteerd.
Gewicht: 8,8 kg.
Afmetingen: 330 x 220 x 115 mm.

Het solarpaneel, 24 V 10 W
Afmetingen: 410 mm breed, 310 mm hoog.

Eenvoudig laden van de accu
Is de accu-energie niet toereikend meer, krijgt u kort voor het ontladen van de
accu een signaal. U sluit dan de accu s'nachts aan op een stopcontact en de
volgende morgen is de aandrijving weer klaar voor gebruik.

GA101
Accu-/solar

Door de 5m lange verbindingskabel
naar de aandrijving kunt u de accu
los in uw garage plaatsen - aan de
wand, op de vloer of direct op de
looprail van de deur.
Een speciale houder voor de accu
en alle montagematerialen worden
meegeleverd.

Kracht en uithoudingsvermogen - op elk moment

BERNER
TORANTRIEBE

De onderhoudsvrije, rustig lopende parkeerkelderdeuraandrijvingen GA501
onderscheid zich vooral door de zeer krachtige motoraandrijfeenheid
duidelijk ten opzichte van de gebruikelijke garagedeuraandrijvingen.
Hij opent en sluit parkeergarages met maximaal 100 parkeerplaatsen
resp. 350 deurcycli per dag.

Robuuste motoraandrijfeenheid voor
het zware alledaagse gebruik in
parkeerkelders
Soft-Start/ Soft-Stop in alle standen
Bedrijfskrachten gecontroleerd volgens
DIN EN 13241-1

Radiosysteem
868 MHz met bijzonder laag
stroomverbruik

Flexibele montage

G-line

Gevoelige uitschakelautomaat
Gepatenteerde mechanische vergrendeling
Automatisch deurslot

GA501

Productkenmerken:
- 24 V gelijkstroommotor
- Aansluitwaarde 230-240 V AC, 0,3 kW
- Max. trek- en drukkracht 1200 N
- Deurafmetingen tot 15 m2
- Industriële deuren tot max. 5000 x
2500 resp. 4500 x 3000 (b x h in mm).
- Loopsnelheid: 135 mm/sec.
(standaard) tot max. 220 mm/sec.

Montage- en onderhoudsvriendelijke separate
opbouwbehuizing voor GA501
De behuizingen van de besturing voor de GA501 worden gebruiksvriendelijk aangebracht op de wand en maken het omslachtig
werken boven uw hoofd overbodig. Het 7-segments display maakt
het eenvoudig programmeren mogelijk, evenals het probleemloos
aflezen van de tellerstand en fouttoestand. Lostrekbare
klemstekkers zorgen voor een eenvoudige montage.

Functies:
- Softstop-snelheid bij deur-sluiten
selecteerbaar
- Vrijprogrammeerbare tweede
openingshoogte
- Selecteerbare snel-open functie: tot
maximaal 50% hogere openingssnelheid
- Selecteerbare automatische sluiting
(1-300 sec.)
- Ingang voor externe besturingsapparatuur
- Aansluiting voor fotocellen
- Rood-verkeerslichtaansluiting, gezekerd
en potentiaalvrij

7-segments
display

Praktische radiografisch beheer
van functionele systemen
Uitlezen, overdragen en opslaan
in één eenheid
Geen verder inleren bij
de ontvanger

Programmer I

www.berner-torantriebe.eu
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Draaipoortaandrijvingen

D- line

24 V

24 V
230 V

Comfortabel en veilig met 24 V
voor de particuliere sector

Voor een representatieve inrit
DA20 Akku
DA20
DA40
DA40-L
Soft-Start/ Soft-Stop in alle standen
Bedrijfskrachten gecontroleerd volgens
DIN EN 13241-1

Of het gaat om het gunstig geprijsde 24 V instapmodel voor de particuliere
sector of over de robuuste constructie voor intensief gebruikte inritten in de
industriële sector, alle bevestigingselementen van de Berner D-line zijn
duurzaam weerbestendig.
De aandrijvingen zijn volledig onderhoudsvrij: geen olie, vet of smeren nodig.
Ook de functie en veiligheid zijn voorbeeldig. Door Soft-Start/ Soft-Stop start
de poort bij het openen schokvrij op. Tijdens het sluiten wordt de deur zacht
afgeremd, zo zacht, dat s'nachts niemand wordt gestoord.

Loopvleugelfunctie

En voor uw veiligheid: Bij hindernissen stopt de poort direct en beweegt
daarna kort in de tegengestelde richting. Inklemmen is uitgesloten.
Zo kan er niets gebeuren.

Einduitschakeling bij "Poort dicht" via
externe aanslag of geïntegreerde
eindschakelaar

Overzicht van draaipoortaandrijvingen 24 V

Geen beveiliging van de hoofd- en
zijsluitkanten door schakelprofielen
noodzakelijk*
Krachtbegrenzing voor beide
looprichtingen

Type

DA20 Akku

Max. poortgewicht
Max. breedte van de poortvleugels
Max. hoogte van de poortvleugels
Max. trek- en drukkracht
Motorspanning
Temperatuurbereik
Voedingsspanning

120 kg
220 kg
400 kg
400 kg
2,5 m
2,5 m
2,5 m
4m
2m
2m
2m
2m
1000 N
2000 N
2500 N
2500 N
24 VDC
24 VDC
24 VDC
24 VDC
-20... +60 C° -20... +60 C° -20... +60 C° -20... +60 C°
230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz

Aansluitmogelijkheid voor
beveiligingsinstallatie
Noodontgrendeling bij de aandrijving

DA20

DA40

DA40-L

BERNER
TORANTRIEBE

Sterk met 24 V / 230 V
voor de particuliere en industriële sector

DX524:
Zelfremmende draaipoortaandrijving
met mechanische noodontgrendeling
voor 1- en 2-vleugelige draaipoorten
met max. 5 m vleugelbreedte.

DX250SA / DX424SA:
Elektromechanische draaipoortaandrijving
in compacte uitvoering voor 1- en 2vleugelige draaipoorten met grote
stijlafmetingen en max. 2,5 m resp. 4 m
vleugelbreedte.

DX524
DX250SA
DX424SA
DX400UF
Soft-Start/ Soft-Stop
voor besparend,
geluidsarm bedrijf
Snelsluitfunctie
programmeerbaar
Automatisch sluiten
Aansluitmogelijkheid voor
beveiligingsinstallatie
Eindschakelaars voor de
eindstanden ingebouwd

DX400UF:
Elektromechanische poortaandrijving in de
vloer voor 1- en 2-vleugelige draaipoorten
met max. 4 m vleugelbreedte.
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Overzicht van draaipoortaandrijvingen 24 V / 230 V
Type
Max. poortgewicht
Max. breedte van de poortvleugels
Max. schuifkracht
Max. koppel
Openingshoek
Openingstijd
Motorvermogen
Max. inschakelduur
Voedingsspanning

DX524

DX424SA

DX400UF

400 kg*
5m
2000 N
max. 110°
20-40 sec.
120 W
60 %
230 V/50 Hz

400 kg*
4m
260 Nm
110°
17-24 sec.
120 W
60 %
230 V/50 Hz

800 kg*
4m
450 Nm
110°/180° **
110° in ca. 25 sec.
310 W
50 %
230 V/50 Hz

* Afhankelijk van de breedte van de poortvleugel
** Met speciaal beslag

DA20 Akku/
DA20: Het instapmodel - ook zonder
elektrische aansluiting - voor
1- en 2-vleugelige draaipoorten

DA40:

Het krachtpakket voor 1- en
2-vleugelige draaipoorten
DA40-L: Het krachtpakket voor extra brede
1- en 2-vleugelige draaipoorten

* Er hoeft alleen een rubberprofiel te worden
aangebracht als energiebuffer

www.berner-torantriebe.eu
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Schuifpoortaandrijvingen

C- line

24 V

230 V

Gunstig geprijsd en veilig met 24 V
voor de particuliere sector

Veilig en betrouwbaar

C300
C500
C800

Overzicht van schuifpoortaandrijvingen 230/400 V
Type

De compacte, robuuste behuizing van zinkspuitgietwerk en kunststof,
evenals de betrouwbare aandrijfelektronica, onderscheiden de Berner
schuifpoortaandrijvingen uit de C-line voor de particuliere en
industriële sector.
Bijkomende voordelen van het aandrijfconcept zijn de zeer stabiele, in hoogte
verstelbare vloerconsole en de eenvoudig aan de individuele poortconstructie
aanpasbare tandheugel. Alles is uiteraard weerbestendig: de behuizing, de
tandheugel, de console.

Soft-Start/ Soft-Stop in alle standen
Bedrijfskrachten gecontroleerd
volgens DIN EN 13241-1
Gevoelige uitschakelautomaat
Geen beveiliging van de hoofd- en
zijsluitkanten door schakelprofielen
noodzakelijk*
Stop-ingang voor NOODUIT, stop
Krachtbegrenzing voor beide
looprichtingen
Selecteerbare automatische sluiting

En: de aandrijvingen zijn volledig onderhoudsvrij. Door Soft-Start/ Soft-Stop
start de poort bij het openen schokvrij op en wordt bij het sluiten zacht
afgeremd. Stoot de poort op een hindernis, stopt de poort direct en beweegt
daarna kort in de tegengestelde richting om de hindernis vrij te geven.
Overzicht van schuifpoortaandrijvingen 24 V
Type
Max. poortgewicht
Max. breedte van de poortvleugels
Max. poortoppervlak
Max. druk- en trekkracht
Max. poortloopsnelheid
Motorspanning
Temperatuurbereik
Voedingsspanning

BERNER
TORANTRIEBE

Kracht met 230/400 V voor de particuliere
en industriële sector

C300

C500

C800

300 kg
500 kg
800 kg
6m
8m
10 m
9 m2
12 m2
15 m2
650 N
1000 N
1200 N
160 mm/sec. 160 mm/sec. 160 mm/sec.
24 VDC
24 VDC
24 VDC
-20... +60 C° -20... +60 C° -20... +60 C°
230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz

Max. poortgewicht
Max. koppel
Max. poortloopsnelheid
Overlastbeveiliging
Motorvermogen
Max. inschakelduur
Voedingsspanning

CX1000
CX1500
CX2000
CX2000/400 V
Hermetisch afgesloten motor
in een behuizing van
aluminiumspuitgietwerk

CX1000

CX1500

CX2000

CX2000/400 V

1000 kg
40 Nm
10,5 m/Min
Thermopille
300 W
40 %
230 V/50 Hz

1500 kg
50 Nm
10,5 m/Min
Thermopille
420 W
40 %
230 V/50 Hz

2000 kg
55 Nm
10,5 m/Min
Thermopille
480 W
40 %
230 V/50 Hz

2000 kg
60 Nm
10,5 m/Min
Thermopille
600 W
60 %
400 V/50 Hz
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Soft-Start/ Soft-Stop voor
besparend, geluidsarm bedrijf
(behalve CX2000/400 V)
Snelsluitfunctie programmeerbaar
Selecteerbare automatische sluiting
Aansluitmogelijkheid voor
beveiligingsinstallaties en
externe besturingsapparatuur

Ingang voor externe
besturingsapparatuur
* Er hoeft alleen een rubberprofiel te
worden aangebracht als energiebuffer

C300: schuifpoortaandrijving voor
max. poortgewicht tot 300 kg
C500: schuifpoortaandrijving voor
max. poortgewicht tot 500 kg
C800: schuifpoortaandrijving voor
max. poortgewicht tot 800 kg

CX1000: schuifpoortaandrijving voor
max. poortgewicht tot 1000 kg
CX1500: schuifpoortaandrijving voor
max. poortgewicht tot 1500 kg
CX2000: schuifpoortaandrijving voor
max. poortgewicht tot 2000 kg
CX2000/400 V: schuifpoortaandrijving
voor max. poortgewicht
tot 2000 kg

www.berner-torantriebe.eu
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Woningtechniek

Comfort- en speciaal toebehoren

Radiografische automatisering voor uw woning

BERNER
TORANTRIEBE

Radiografisch:

De Berner woningtechniek koppelt buiten met binnen en zorgt er via een
afstandsbediening voor dat u niet alleen uw garagedeur, maar ook uw
voordeur, rolluiken, verwarming en verlichting in en om uw woning werken
via een druk op de knop.

Handzender

Draadgebonden
besturingsapparaten:
Sleutelschakelaar

Een overzicht van onze woningtechniek productportfolio:
Radiografische serie Blue Home
Binnendeuraandrijving T-line
Buismotor R-line
Raam- en klapluikaandrijvingen F-line

Veiligheid:
Fotocellen

Zandzender
beheerssystemen:
Vingerscansysteem

Op aanvraag sturen we u graag meer informatie over de
verschillende woningtechniekproducten.

Programmeerapparatuur voor
het coderen en het beheer
van handzenders en radioontvangers
Programmer I

Looprailsystemen

C- line

Radio-codetoetsenbord

CLS basispakketten zonder aandrijving

Comfortabele looprailsystemen
voor vrijdragende schuifpoorten
De robuuste en lichtlopende Berner looprailsystemen zijn leverbaar
in combinatie met onze schuifpoortaandrijvingen. Alles komt uit één
hand en dat is praktisch en comfortabel. De poort is volledig
vrijdragend - een rail op de vloer is helemaal niet meer nodig.
De stalen Berner looprailsystemen waarborgen een max.
poortbladgewicht van 840 kg bij 8,0 m doorrijdbreedte en een
profiellengte van 11,3 m. Onze aluminium looprailsystemen dragen
max. 450 kg poortbladgewicht, bij een doorrijdbreedte en 10,0 m
profiellengte. Het totaalpakket is volledig gecertificeerd.
Op aanvraag sturen we u graag meer informatie over de
verschillende woningtechniekproducten.

Slagbomen en parkeerplaatsafzettingen

(

(

Voorbeeld:
Basispakket CLS 250/3,5
250 kg max. poortbladgewicht
3,5 m doorrijdbreedte
4,9 m profiellengte

Transponderpaneel

)
)

)+(

Rubberprofielen

Radio-binnenbedieningspaneel
Sluitkantbeveiligingen

)+ (

Binnenbedieningspaneel

Elektrische sloten:
Elektrische slot 12 V
en 24 V

CCS premiumpakketten met aandrijving
Voorbeeld:
Premiumpakket CCS 250/4,5
250 kg max. poortbladgewicht
4,5 m doorrijdbreedte
6,1 m profiellengte

Externe ontvanger
NOODUIT-slagknop
2-draads
binnenbedieningspaneel

B- line
Stoplicht rood en rood/groen

Radio-vingerscanner

Betrouwbaarheid bij de particuliere en industriële toegangscontrole
Zowel voor industrieel gebruik als in de particuliere sector zijn
slagbomen en parkeerplaatsafzettingen een belangrijk bestanddeel
op het punt van toegangscontrole.
Berner slagbomen en parkeerplaatsafzettingen zijn dankzij innovatieve
techniek bijzonder robuust en betrouwbaar. De eersteklas kwaliteit van
alle gebruikte materialen garandeert een lange levensduur.
Onze omvangrijke productportfolio bestaat uit het volgende:
Slagbomen voor 24 V en 230 V
Parkeerbeugelsystemen
Paalsystemen

Beslag:

Trekschakelaar met kabel

Paalhoekprofiel

Knipperlicht

Toebehoren:
Noodontgrendeling /
vrijschakelslot

Digitale
weekschakelklok

Beslagset voor stijgende banden

Berner biedt u met deze systemen een uiterst efficiënte en intelligente
vorm van toegangsbewaking.
Op aanvraag sturen we u graag meer informatie over de
verschillende woningtechniekproducten.

www.berner-torantriebe.eu
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