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Nieuw in de familie: 
400V 3- fase.

Op veel bouwplaatsen is standaard een 400V 3-fase 
aansluiting aanwezig voor de automatisering van de 
overheaddeur. Daarom introduceerde FlexiForce de   

FREQUENZ400-100 and -140



FREQUENZ-model FREQUENZ-28 FREQUENZ-48 FREQUENZ400-100 FREQUENZ400-140

Spanning voltage 230V AC 1- fase 230V AC 1- fase 400V AC 3- fase 400V AC 3- fase

Vermogen in KW 0.55 1.1 0.55 1.1
Moment in Nm 100 140 100 140
Snelheid in RPM 5-45 5-45 30 30

Frequentie omvormer ja ja nee nee

Krachtbegrenzing ja ja nee nee

Asdiameter in mm 25.44 31.75 25,44 31.75

Capaciteit 35c/h 30c/h 35c/h 35c/h

Noodontkoppeling kettingbediening kettingbediening kettingbediening kettingbediening 

Limiet instelling digitale encoder digitale encoder digitale encoder digitael encoder

Max. deuropp. 28m2 49m2 28m2 49m2
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FREQUENZ

Er is maar één goede reden om een nieuw product te lanceren in een overvolle markt voor industriële 
aandrijvingen:  ervan overtuigd zijn dat dit product unieke nieuwe voordelen oplevert waarmee deur- en 
onderhoudsbedrijven hun activiteiten kunnen verbeteren. Wij zijn er inderdaad van overtuigd dat Frequenz 
een vaste plek op de markt zal krijgen.

• Vervaardigd in Duitsland, topkwaliteit dankzij 
materiaalkeuze en ontwerp. 

• Twee versies: 100Nm voor deuren tot 28m2 
en 140Nm voor deuren tot 48m2. 

• Frequentie omvormer (FU) (alleen op de 
1-fase versie): altijd de juiste deursnelheid 
op het juiste moment. Dus inclusief soft-
start en soft-stop instellingen. 

• Elektronische eindschakelaars, eenvoudig in 
te stellen vanuit de besturing. 

• Duidelijk leesbaar display voor eenvoudige 
programmering. 

• Meertalige weergave, beschikbaar in 6 talen.

• Zelflerenede krachtbegrenzing! (alleen op 
de 1-fase versie) Goedgekeurd door TÜV en 
conform alle CE-eisen, leert de aandrijving 
zelf welke kracht er nodig is, maar ook 
wanneer de deur een obstakel tegenkomt. Zo 
geavanceerd dat er verder geen ingewikkeld 
onderloopbeveiligingssysteem nodig is. 
Optimale veiligheid voor de gebruiker en een 
significante kostenbesparing voor de installateur. 

• Nood-handbediening via een ketting. 

• Vermogen van 230V 1-fase of NIEUW in de serie 
400V 3-fase.

Frequenz is zo universeel dat u met slechts 4 modellen bijna alle industriële 
deuren kunt bedienen. Hierdoor hoeft U minder aandrijvingen in voorraad te 
hebben!

NIEUW! FREQUENZ400

NIEUW! 

Waarom?

NIEUW

FREQUENZ
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SELECTIE ACCESSOIRES

Met ons assortiment accessoires kunt u uw klant een compleet pakket aanbieden, inclusief kabelsets, 
detectielussen, lichtgordijnen, verlichting, afstandsbedieningen, ontvangers en verschillende 
veiligheidsranden. Uit voorraad leverbaar vanuit alle FlexiForce vestigingen. Op deze pagina’s, maar ook in 
onze prijslijst en in onze online catalogus vindt u een compleet overzicht. Optimalisatie voor meer comfort 
en veiligheid!

1034-WPDS HERKULES2E

9700V249700TAG

FORCETLR FORCETLG

Schakelaar voor loopdeur BEWEGINGSMELDER
radar

CODESLOT
bedraad, 24V, met kaartlezer

MAGNEET TOEGANGSDRUPPEL
set van 5, voor 9700V24

VERKEERSLICHT
rood, enkel, LED

VERKEERSLICHT
groen, enkel, LED

FORCELC2

OSE-1113704

LICHTGORDIJN SYSTEEM
klasse 2, h=2520mm

SPIRAALKABEL
5-aderig, factor 4

FORCETLRG

VERKEERSLICHT
groen/rood, dubbel, LED
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Een totaaloverzicht van onze automation 
selection producten, inclusief technis-
che specificaties en prijzen, vindt u on-

line via catalogue.flexiforce.com. 



Product information, manuals, movies, 
pictures, prices, on RSC(-T) ...

FlexiForce offers over 1.500 different hardware products for industrial and residential 

overhead doors. On stock, in distribution centres in the Netherlands, Hungary, Spain, China, Italy 

and Poland. To help you find your way in our product range, go to our online product catalogue. 

Surf to www.catalogue.flexiforce.com to find out yourself!

e: info@flexiforce.com i: www.flexiforce.com

…only one click away:  
catalogue.flexiforce.com

FLEXIFORCE 
AUTOMATION SELECTION

FlexiForce offers a complete range of opperators for residential and industrial doors. We have 
listened carefully to the needs of our customers in Europe and we have become experts in all 
aspects of door automation.

This results in our AUTOMATION SELECTION, with which we can offer the best products from 
the best suppliers.

Suitable for specific applications, for different budgets and for different levels of convenience 
and safety.

Product information, manuals, movies, 
pictures, prices, on RSC(-T) ...

FlexiForce offers over 1.500 different hardware products for industrial and residential 

overhead doors. On stock, in distribution centres in the Netherlands, Hungary, Spain, China, Italy 

and Poland. To help you find your way in our product range, go to our online product catalogue. 

Surf to www.catalogue.flexiforce.com to find out yourself!

e: info@flexiforce.com i: www.flexiforce.com

…only one click away:  
catalogue.flexiforce.com


