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3 standaard kleuren 
Antracietgrijs, zuiver wit en mosgroen

Gelijkend op
RAL 7016

Gelijkend op
RAL 9010

Gelijkend op
RAL 6005



90°

11s

6 talen
Menu-navigatie met vier toetsen en een vlot leesbare tekst in 6 talen.
Beschikbare talen: DE, EN, CZ, PL, FR, NL.

Tousek Connect
Stel parameters in, bekijk de gebeurtenissen en zoek naar fouten. Eenvoudig via uw 
smartphone - waar u ook bent. Snelle, professionele service voor uw klant.

Tousek Service Interface

De meest elegante oplossing voor communicatie tussen besturing en computer. De
voorzichzelfsprekende interface voor het programmeren van de besturing maakt het lezen 
van een handleiding letterlijk overbodig.

Safety Sensor

Safety Sensor
Een encoder met grote precisie bewaakt de snelheid en de kracht voor een maximale 
veiligheid en comfort.

Green Safe
De intelligente besturing schakelt onnodige verbruikers uit wanneer ze in rust is en heeft 
dus een extreem laag stroomverbruik van slechts in stand-by. Op die manier bespaart u 
kostbare energie!

24V technologie

Een stille DC-motor zorgt voor

een vloeiende beweging van uw

poort.

Snelheid

Super snel, slechts 11sec voor 90°

opening: tot 70% sneller dan

conventionele aandrijvingen

3 standaard kleuren 
Antracietgrijs, zuiver wit en mosgroen



SONIC 24



200kg

2,5m

Residentieel

24V

30mm/s

1800N

380mm

110°

Max. vleugelgewicht

Max. vleugelbreedte 

Gebruik

Motorspanning

 Snelheid spindelverplaatsing

Max. duwkracht

Max. slaglengte

Max. openingshoek

Verstelbare interne stops

Blokkering bij openen en sluiten

Toerentalsensor

Krachtregeling via de besturing

Noodontgrendeling

• Groot, verlicht LCD scherm (2x16 karakters)

• Menu-navigatie middels 4 knoppen en duidelijk leesbare tekst

• Ingebouwde ontvanger op 868MHz, 2 kanalen, zenderbeheer via 

 de display en 4 toetsen.

Ontgrendeling met 
Europrofielcilinder

Noodontgrendeling optioneel

afsluitbaar met een halve 
eurocilinder

Mechanische stops

Een interne mechanische stop voor 
de open positie is standaard 
voorzien. Voor gesloten positie is 
deze optioneel verkrijgbaar.

Aansluitkabel

Slechts één kabel met 4 aders 
voor sensor en motor. Deze kabel 
gaat doorheen het midden van de 
bout aan de paalzijde (holle as).



Programmering van de besturing ST 24
De aandrijving van morgen kan meer dan alleen een hek openen, ze maakt ook deel uit

van de digitale wereld.

ST 24
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OPTIONEEL STANDAARD

Tousek service 
interface
• Praktische tool om, bij de installatie, vanaf  
 een computer alle relevante waarden 

 en/of parameters in te stellen.

• Alle informatie is snel en gemakkelijk, in   
 één oogopslag te overzien.

• Software-updates zijn steeds mogelijk via  
 internet.

Tousek 
connect
• Met de tousek connect kunt u van elke   
 smartphone een uitgebreide 

 gebruikersinterface maken.

• Altijd en overal gemakkelijk toegang tot  
 alle besturingsdata en -instellingen.

• Bovendien kunt u, in realtime, naar de 
 historiek kijken. Hierdoor wordt het 
 gemakkelijker en sneller om uw klanten 
 te ondersteunen.

Programmering 
via LCD scherm 
en vier knoppen
• Een verlicht display met 2 duidelijk  
 leesbare tekstregels is standaard  

 geïntegreerd in elke besturing.

• Een besturing programmeren was  
 nog nooit zo gemakkelijk en snel.

• Programmeren en fouten opsporen  
 is voor de installateur veel 
 eenvoudiger geworden.



180°

25°

Programmering van de besturing ST 24
De aandrijving van morgen kan meer dan alleen een hek openen, ze maakt ook deel uit

van de digitale wereld.

Optionele toebehoren:

Handig en comfortabel

Bedien uw poort en controleer of 
deze gesloten of open is, waar u 
ook bent. In de auto, op kantoor of 
zelfs op het strand, overal waar u 
toegang hebt tot internet.
Beschikbaar vanaf 2020

Wandzender

De draadloze wandschakelaar 
onderscheidt zich door een plat en 
elegant ontwerp. Hij kan zonder 
enige moeite rechtstreeks aan de
muur worden bevestigd en is 
onmiddellijk functioneel.

Handzender

De mooie Tousek-handzender 
maakt gebruik van "rolling code" 
-technologie. Telkens wanneer u 
op een knop van uw zender drukt, 
wijzigt deze de codering en 
verhoogt dusdanig uw veiligheid. 
Elke code wordt slechts eenmaal 
gebruikt en voorkomt op die 
manier misbruik door vreemden.

LED flitslicht

Het goed zichtbare en tegelijkertijd 
economisch knipperlicht biedt altijd 
betrouwbare informatie over de 
actuele beweging van de poort. 
Dankzij moderne LED-technologie 
is het vervangen van lampen 
verleden tijd.

LED

Heldere LED lampen voor het 
verlichten van het poortgebied of 
de oprit. Begint gelijktijdig met de 
poortbeweging en schakelt 
automatisch uit na 5sec-15min, ook 
bedienbaar via de handzender. 
Dimbaar continu licht in vier niveaus 
voor meer veiligheid. Aansluiting 
voor externe bewegingsmelders of 
drukknoppen. Een draadloze en 
batterijgevoede lichtsensor is in 
optie verkrijgbaar.

Fotocel

Direct naast de poort gemonteerd, 
is deze ideaal voor contactloze 
voertuigdetectie en/of als (extra) 
veiligheidsapparaat. De lens van de 
fotocel LS180 kan 180° verdraaid 
worden.
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tousek PRODUCTEN

i Schuifpoortaandrijvingen

i Draaipoortaandrijvingen

i Garagepoortaandrijvingen

i Vouwpoortaandrijvingen

i Slagbomen

i Poortsturingen

i Radiografische afstandsbediening

i Sleutelschakelaars

i Toegangscontrole

i Veiligheidstoebehoren

tousek Ges.m.b.H.
hoofdkantoor
A-1230 Wien, Zetschegasse 1
Tel: +43/ 1/ 667 36 01
Fax: +43/ 1/ 667 89 23
Email: info@tousek.at 

tousek GmbH
D-83395 Freilassing
Traunsteiner Straße 12
Tel: +49/ 8654/ 77 66 - 0
Fax: +49/ 8654/ 57 196
Email: info@tousek.de

tousek Benelux NV
B-3930 Hamont-Achel
Buitenheide 2A / 1
Tel: +32 11 91 61 60
Fax: +32 11 91 61 60
Email: info@tousek.nl

tousek Sp. z o.o.
PL-43-190 Mikołów (k/Katowic) 
Gliwicka 67
Tel: +48/ 32/ 738 53 65
Fax: +48/ 32/ 738 53 66
Email: info@tousek.pl

tousek s.r.o.
CZ-130 00 Praha 3, Jagellonská 9
Tel: +420/ 222 090 980
Fax: +420/ 222 090 989
Email: info@tousek.cz

tousek Ges.m.b.H. Austria - hoofdkantoor
www.tousek.at

tousek GmbH Duitsland
www.tousek.de

tousek NV Benelux
www.tousek.com

tousek Sp. z. o.o Polen
www.tousek.pl
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www.tousek.com

Al meer dan 45 jaar is Tousek gespecialiseerd in de ontwikkeling van hoogwaardige poort-

aandrijvingen en toebehoren. En succes bewijst ons gelijk: dankzij ons professioneel opgeleid 

personeel, een groot, innovatief productassortiment en uitstekende service, zijn we vandaag 

een van de internationale leiders. We zijn voortdurend bezig om de technische voorsprong 

van Tousek-producten verder uit te breiden door middel van nieuwe ontwikkelingen. Boven-

dien letten we nauwgezet op de naleving van de strengste productienormen: de nauwste 

fabricagetoleranties en constante kwaliteitscontrole zijn voor ons vanzelfsprekend.

Alle inhoud is auteursrechtelijk beschermd.
Herdruk, digitale duplicatie, zelfs gedeeltelijk, alleen met onze schriftelijke toestemming.

De poortbeveiligingen in deze brochure zijn voorbeelden en geen richtlijnen of geldende normen.
De normen die in elk land gelden, moeten in acht worden genomen tijdens de inbedrijfstelling en montage.


