
PRODUKTASSORTIMENT
ENERGIE-EFFICIËNTE, INNOVATIEVE POORTAUTOMATISERING



WERELDWIJD DE NUMMER 1 
Wist u dat er wereldwijd meer garagedeuropeners van 
Chamberlain in gebruik zijn dan van welk ander merk?

Decennialang succes bevestigt dat onze energieef-
ficiënte en innovatieve producten, die aan de strengste 
kwaliteitseisen voldoen, onze klanten tevredenstellen.

Vertrouw daarom ook op de nummer 1, 
vertrouw op Chamberlain!



KOMFORT & SICHERHEIT MIT EINEM 
ELEKTRISCHEN GARAGENTORANTRIEB

Steigen Sie auch bei Wind und Wetter 
aus dem Auto, um Ihr Garagentor von 
Hand zu öffnen und zu schließen? Das 
muss nicht sein!

Mit einem elektrischen Garagentor-
antrieb öffnet sich Ihr Garagentor 
zukünftig einfach auf Knopfdruck. Über 
einen Funkhandsender kann das Tor so 
bequem aus dem Auto bedient werden 
und das lästige Aussteigen gehört endlich der Vergangenheit an. Moderne Garagen-
torantriebe bieten allerdings noch viel mehr und lassen sich auf Wunsch optional auch 
per Smartphone und Tablet bedienen.

Einbruchsschutz steigern mit moderner 
Hausautomation 
 
Clevere Langfinger finden immer wieder 
neue Wege, sich Zutritt zu Gebäuden 
zu verschaffen – und das leider oftmals 
aufgrund unzureichend gesicherter 
Schwachstellen. Ein besonders beliebtes 
Ziel bei Einbrechern ist das Garagentor 
– gerade, weil es bei Hausbesitzern als 

weniger relevant in Sachen Einbruchschutz gilt. Garagentorantriebe von  
Chamberlain sind auf dem modernsten Stand der Sicherheitstechnik und können so 
effektiv beim Schutz vor Einbrechern unterstützen. Die integrierte Aufschiebe- 
Hemmung des Motors sorgt dafür, dass zum manuellen Öffnen des elektrischen Tores 
ein enormer Kraftaufwand notwendig ist. Ein gewaltsames Öffnen wird hierdurch stark 
verlangsamt und verursacht großen Lärm.



GARAGEDEUR BEDIENEN
VIA SMARTPHONE, TABLET OF PC

Met de MyQ starter kit en de gratis myQ app kunt u:

•  Uw smartphone als handzender gebruiken

•  Uw garagedeur van overal ter wereld 
controleren, openen en sluiten

•  Personen zonder sleutel toegang verlenen in de garage

Video-Link:
Scan deze QR-code en beleef
myQ in actie!

Smartphone  
Compatible

Vanaf de werkplek – 
om de koerier in de 
garage te laten.

Van onderweg – om 
uw kind in huis te 
laten.

Uw garagedeur 
bedienen tijdens 
het winkelen, vanaf 
de werkplek of zelfs 
wanneer u op vakan-
tie bent.

Of gewoon voor het 
gevoel dat thuis alles 
in orde is.



EENVOUDIGE INSTALLATIE

4. DOWNLOAD DE GRATIS MYQ APP
De gratis myQ app vindt u in de Apple Store,
de Google Play Store of maak gebruik van de
mobiele toegang via mychamberlain.eu.Easy-to-install

1. VERBIND UW APPARATEN
Verbind de netwerkkabel met de router. Ver-
bind de internet gateway met het stroomnet. 
Wanneer de internet gateway een verbinding 
met het internet gemaakt heeft, gaat het groe-
ne licht permanent branden. 

2. MAAK EEN ACCOUNT AAN
Surf naar mychamberlain.eu en maak een 
account aan. 

3. REGISTREER UW GATEWAY
Voer het serienummer van uw internet
gateway in. U vindt het aan de onderkant
van het toestel.



OVERTUIGENDE PRESTATIEKENMERKEN

De maximale snelheid van 200 mm/sec. zorgt voor extra comfort 
bij het model PREMIUM. Extra veiligheid en comfort voor uw huis.

Smartphone  
Compatible

200mm/sec

Speed

De uiterst geruisloze en stille werking van de Evolution aandrijvin-
gen is werkelijk uniek.

Silent

0,8W
Standby Power

Het lage standby is in vergelijking met andere garagedeuropeners 
ca. 85 % lager. Een belangrijke bijdrage voor het milieu.

Tot 7 jaar motorgarantie is een belofte en bewijst eens te meer de 
hoge kwaliteitsnormen van de Chamberlain producten.

Warranty

YEARS
7

Duurzame LED’s, geen opwarmfase. Geen gebruik van zware meta-
len of kwik in het productieproces.

LED

MyQ is revolutionaire technologie in de garage, waarmee het mo-
gelijk is om de garagedeur van overal ter wereld te controleren of 
te bedienen.Smartphone  

Compatible



De draadloze technologie is de beste die Chamberlain ooit heeft

aangeboden en zet zodoende nieuwe standaards m.b.t. zekerheid. Gesicherte  
Funktechnologie

De garagedeuropeners zijn heel eenvoudig te installeren; de instal-
latietijd is met 50 % gereduceerd. Met slechts één steeksleutel

kan de volledige garagedeuropener binnen de kortste keren

worden geassembleerd.
Easy-to-install

Video-Link:
Scan deze QR-code en beleef

myQ in actie.

ANTRIEBE FÜR ALLE ANFORDERUNGEN

Deurtype Max.

Kanteldeur,  
horizontale ge-
leide rails of met 
hefmechanisme

hoogte 2,125 m 2,25 m 2,25 m 2,25 m

breedte 3,50 m 5,00 m 5,00 m 5,00 m

deurgewicht 70 kg 110 kg 110 kg 110 kg

Sectionaaldeur

hoogte 2,125 m 3,00 m* 3,00 m* 3,00 m*

breedte 3,50 m 5,00 m 5,50 m 5,50 m

deurgewicht 70 kg 110 kg 130 kg 130 kg

Kanteldeur,  
verticale geleide
rails of verticale 
en horizontale
rails**

hoogte – 2,25 m 2,25 m 2,25 m

breedte – 5,00 m 5,00 m 5,00 m

deurgewicht – 110 kg 110 kg 110 kg

Totale lengte na montage: ML550 3,14 m - ML800/ML1000 3,20 m
* Max. Torhöhe Sektionaltor: 2,25 m. Mit optionalem Verlängerungsset (810CR5-02) erweiterbar auf 3,00 m.
** Zur Motorisierung von Kipptoren ist der Chamberlain Torarm 1703REV erforderlich

ML550 ML800 ML1000 Slim ML1000 Family



 

MotorLift 1000 Family
•  Maximale trekkracht 1.000 N / 130 kg
•  Onderhoudsvrije tandriemaandrijving, met 200 

mm/sec. een van de snelste en krachtigste op de 
markt

•  MyQ compabiliteit - zo kunt u uw garagedeur via 
smartphone, tablet of computer controleren en 
bedienen

•  Energie-efficiënt verbruik in standby van slechts 0,8 
watt

•  LED-verlichting
•  Soft-start en soft-stop, langere levensduur van de 

garagedeur
•  Inkl. drie design handzenders, Noodontgrendeling 

voor handgreep und draadloos drukknop für die 
einfache und schnelle Montage

•  7 jaar motorgarantie

MotorLift 1000 Slim
•  Maximale trekkracht 1.000 N / 130 kg
•  Onderhoudsvrije tandriemaandrijving, met 200 

mm/sec. een van de snelste en krachtigste op de 
markt

•  MyQ compabiliteit - zo kunt u uw garagedeur via 
smartphone, tablet of computer controleren en 
bedienen

•  Energie-efficiënt verbruik in standby van slechts 0,8 
watt

•  LED-verlichting
•  Soft-start en soft-stop, langere levensduur van de 

garagedeur
•  Inclusief twee design handzenders en een 

Noodontgrendeling voor handgreep
•  7 jaar motorgarantie

Smartphone  
Compatible

200mm/sec 
Speed

Smartphone  
Compatible

0,8W
Standby  
Power LED

LED

1000 N

130 kg

1000 N

130 kg 200mm/sec 
Speed LED

0,8W
Standby  
Power

Smartphone  
Compatible

Smartphone  
Compatible



 

800 N

110 kg
0,8W

Standby  
Power

550 N

70 kg

MotorLift 800
•  Maximale trekkracht 800 N / 110 kg

•  Onderhoudsvrije tandriemaandrijving

•  MyQ compabiliteit - zo kunt u uw garagedeur via 
smartphone, tablet of computer controleren en 
bedienen

•  Energie-efficiënt verbruik in standby van slechts 0,8 
watt

•  LED-verlichting

•  Soft-start en soft-stop, langere levensduur van de 
garagedeur

•   Inclusief twee design handzenders en een Torgriff- 
Notentriegelung

•  5 jaar motorgarantie

MotorLift 550
•  Maximale trekkracht 550 N / 70 kg

•  Robuuste kettingaandrijving

•  Energie-efficiënt verbruik in standby van slechts 0,8 
watt

•  LED-verlichting

•  Soft-start en soft-stop, langere levensduur van de 
garagedeur

•  Inclusief twee design handzenders

•  4 jaar motorgarantie

Smartphone  
Compatible LED

0,8W
Standby  
Power LED



AAN ALLES GEDACHT – DE ACCESSOIRES

4-KANAALS HANDZENDER TX4RUNI
Für alle Chamberlain Torantriebe mit einer Funk frequenz von 
433 MHz

Handzender met modern design, die men graag aan de sleutel-
bos hangt. Hiermee kunnen maximaal vier garagedeur- en heko-
peners worden bediend en hij is ook compatibel met oudere mo-
dellen van Chamberlain met een radiofrequentie van 433 MHz, 
met uitzondering van model ML510-Basic.

SLEUTELSCHAKELAAR 
41REV
Voor het openen en sluiten van de 
garagedeur zonder handzender; 
geschikt voor opbouwmontage. 
Inclusief cilinderslot met 2 sleutels.

CONSOLES

Verlichte 
drukknop 75REV

Verkabelte drukknop 
met verlichting.

Draadloos codeslot 
747REV

Bedient de garagedeur –
opent met een code van 

4 cijfers, gemakkelijke 
draadloze installatie.

Draadloos drukknop 
128REV

Draadloos 2-kanaals 
wandtoestel, elegant 
design, gemakkelijke 
draadloze installatie.



 ZUBEHÖR

MyQ starterskit 830REV

Verbindt de garagedeuropener met het 
internet via de router; zo kunt u de garagedeur 
(aanbevolen voor sektionaaldeuren) van overal 
ter wereld bedienen of controleren. Inclusief 
verplicht te installeren fotoelektrische beveili-
ging bij gebruik van myQ.

Garagedeurmonitor 829REV

Bewaakt de status van de garagedeuropener 
vanuit elk willekeurige ruimte in huis. Laat zien 
of de garagedeur (aanbevolen voor sektio-
naaldeuren) open of dicht is. Men kan hiermee 
de garagedeur sluiten mits de foto-elektrische 
eveiliging geinstalleerd is.

Externe noodontgrendeling 1702REV

Om uw garagedeur van buitenaf met de hand 
te kunnen openen, d.m.v. een extra slot. Aan te 
raden voor geautomatiseerde garagedeuren 
zonder afzonderlijke toegangsdeur.

Noodontgrendeling voor handgreep 1REV

Om uw garagedeur van buitenaf met de hand 
te kunnen openen, d.m.v. de handgreep. Aan 
te raden voor geautomatiseerde garagedeu-
ren zonder afzonderlijke toegangsdeur.

NOODONTGRENDELING

810CR5-02 railverlen- 
gingspakket 3 m

Inhoud pakket: 
Railverlengingsstuk,  
tandriem. Voor ML800EV 
en ML1000EV-S/-F.

Infrarood foto-elektrische 
beveiliging 771REV

Foto-elektrische beveili-
ging voor meer veiligheid. 
Herkent hindernissen 
tijdens het sluiten.

RAILVERLENGING FOTO-ELEKTRISCHE BEVEILIGING
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