
GHOST 100

Voorbeeld van een typische installatie

GHOST motor

Elektromechanische ondergrondse automatisatie voor draaihekkens

GT-KEY sleutelschakelaarLINEAR/XS fotocellen

AURA knipperlicht

3 jaar garantie op motor 
en sturing

GHOST is een elektromechanische ondergrondse automatisatie voor draaihekkens
Is beschikbaar in 24V en 230V versies voor residentieël gebruik

GHOST  is:
• Onzichtbaar! De motor zit ondergronds wat het zicht van  de poort niet veranderd. 
• Stevig en betrouwbaar, alle materialen zijn van hoge kwaliteit
• Stil!, dankzij de interne precisie onderdelen
• Veilig en praktisch in geval van stroomuitval, de motor is uitgerust met een ontgrendelins 

mechanisme dat het onmogelijk maakt de poort te openen van binnen of buiten

Het gebruik van de DE@NET technologie garandeert maximum veiligheid en naleving van 
de Europese standaards op inpact krachten (Ook op 230V versie) dankzij de aanwezigheid 
van de Encoder.

Fundatiekast beschikbaar in 2 versies, ofwel 
verzinkt of in Inox

Waterdichte aluminium behuizing Langdurige intern metalen mechanisme met 
kogellagers

Compatibel met de App



AURA LINEAR/XS DIGIRAD PILLY
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DEAuser

move as you like

GT2M - GT4M

NET-NODE

DEA user

=

Specifieke accesoires

Meer praktisch 
uw smartphone

opent alle deuren

> Opening zonder code of zender
Toekomst van de automatisatie

> Leer meer op deasystem.com

DEAuser is de speciale prive app wat controle toelaat van de installatie via 
smartphone (de toekomst automatisatie)

Ben je je code vergeten of je zender of je nabijheidstoken?
Geen probleem! Je smartphone wordt de tool om al je deuren te openen!

De DEAuser app is beschikbaar 
vanaf:

Laatste update: oktober 2018

De DEAuser app is bruikbaar dankzij de NET-NODE draadloos toestel, ingebouwd in de motor of op de sturing (afhangende van het model):

• GEEN APPARAAT TOEVOEGEN BUITEN UW HUIS: 
u moet geen extra metselwerk o.d. uitvoeren, niet boren of kabels toevoegen 

• VEILIG EN BESCHERMD TEGEN VANDALISME: 
anders dan de bekabelde versies, met NET-NODE is er geen mogelijkheid tot geknoei 


