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Ved køb af en Novoferm automatik NovoPort®, GTA 423 og GTA 563 S kan du straks udvide din app-samling, hvis du 

ejer en ledhejseport. Homematic IP-appen til eQ-3 kan fås gratis i App Store eller i Google Play. Således er appen egnet 

til både Apple- og Android-systemer. Med et „swipe” hhv. med én fingerbevægelse hen over berøringsskærmen kan man 

nemt åbne og lukke porten, styre belysningen. Desuden er der også mulighed for at aktivere ventilationspositionen. Ved 

anvendelse af Homematic IP-appen hhv. ved manglende udsigt over porten skal det automatiske port-anlæg, ud over den 

eksisterende kraftbegrænsning, sikres supplerende med en lysbarriere.

LEDHEJSEPORTE – NEM BETJENING VIA APP

SMART HOME

PORT ÅBNES

NY



Et eksisterende SmartHome-system er ikke nogen forudsætning for 

app-styringen af din garageport. Du har imidlertid brug for følgende 

komponenter: En automatik med radiomodul, lysbarri-ere, sædvanlig 

router, Homematic IP Access Point samt Homematic IP-app.

Homematic IP App Automatik 
med radiomodul

KOMFORTABEL PORTSTYRING
MED HOMEMATIC IP-APP

SÅ NEMT BLIVER AUTOMATIKKEN SMART

Router Homematic IP
Access Point

01

Åbning og lukning af garageport

Så komfortabelt har det aldrig været at at betjene en garageport: Kun 

én fingerbevægelse hen over berøringsskærmen vil lukke og åbne por-

ten. Appen tillader også separat styring af to forskellige porte.

03

LED-belysning på automatik

Aktivér belysningen på automatikken – med eller uden portbevægelse 

– ganske nemt via app. Alle automatikker råder over en højeffektiv LED-

belysning. Denne lyskilde er, ved samme wattforbrug, 13 gange lysere 

end konventionelle alternativer, bruger mindre strøm og udmærker sig 

desuden ved en lang levetid.

02

Forespørgsel om portstatus

Garageporte kan altid styres pålideligt og transparent med en smart-

phone, en tablet eller alternativt med en håndsender. Den enkelte bru-

ger kan desuden altid forespørge om aktuelle informationer, som f.eks. 

en portstatus (åben/ lukket).

04

Luftcirkulation i garagen

Udstødningsgasser og fugtighed påvirker luftkvaliteten i din garage. 

Regelmæssig udluftning råder bod på dette, sørger for tilstrækkelig luft-

cirkulation og forhindrer mugdannelse. Via appen kan porten sættes 

helt komfortabelt i ventilationsposition, dvs. det åbnes med 10 cm og 

muliggør et luftskifte.

Føl dig helt tryg!

En smart garage yder ikke bare et bidrag til din komfort, men også til 

din sikkerhed. Så kan du integrere din garageport i din smarte sikker-

heds- og overvågningsteknik, alt efter, hvilke komponen-ter du råder 

over.

Styring via app er mulig ved køb af et nyt af de ovenfor anførte automatikker (bortset fra Novomatic 823 S) samt deres foregående modeller (fra og med produktionsår 2016).

Gratis app til Apple og Android

Brug med smartphone og tablet

Sprogstyring (Alexa, Assistant)
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Hvis man udskifter en garageport, vil man gerne opnå en optisk og teknisk forbedring. En ideel løsning tilbyder 

det kombinerede NovoPort®-system her, bestående af port, automatik og håndsender. Systemets nye design 

og tovejs radiokommunikation samt tilbagemelding ajourfører det også under usikre forhold. Og i stand-by-drift 

svarer energiforbruget til ekstremt lave 0,5 watt. Samtlige elementer i NovoPort®-systemet er optimalt tilpasset 

til hinanden og certificeret efter de nyeste sikkerhedsstandarder.

EKSKLUSIV KOMFORT: NOVOPORT®-SYSTEMET

NOVOPORT IV

LED03

LED-belysning

Vi anvender kun belysningselementer af høj kvalitet. En lysteknik, som er 

kendetegnet ved en lang levetid og stærk lysintensitet.

04

Nødudkobling

Med en nødudkobling har du, i tilfælde af strømsvigt, hurtig og nem ad-

gang til din garage. Herved opretholdes selvfølgelig det høje sikkerheds-

niveau. Ved hjælp af de vedlagte nøgler kan du separere automatikken fra 

porten, for at åbne den manuelt.

01

For en sikkerheds skyld

Vores nye AES 128-BIT-kryptering opfylder endog de højeste sikker- 

hedskrav og beskytter din garage pålideligt mod uønsket adgang udefra.

02

Smart Home

Er du i tvivl om du har lukket garageporten? Kontrollér ganske nemt por-

tens aktuelle position ved hjælp af statusvisningen i appen i dit installere-

de „Smart Home“-system.



ET HURTIGT OVERBLIK

Automatik til ledhejseporte

Egnet til porte på op til 15 m2

Rolig portkørsel via Soft-start og Soft-stop

Højre-/venstremontage mulig

Portstatusvisning på håndsender pr. LED (rød, gul, grøn)

Frithængende loft, da det ikke er nødvendigt med en trækskinne

”Smart Home”-forberedelse

TEKNISKE DATA

Træk- og trykkraft 550 N

Tilslutningsspænding 230 V / 50 Hz

Driftsstrøm 1,25 A

Strømforbrug drift 240 W

Strømforbrug hvile < 0,5 W

Kørehastighed 17 cm/Sek.

Indkoblingstid 30 % ED

Sikkerhedsanordninger automatisk kraftbegrænsning

Styring
Mikroprocessorstyret
Soft-start / Soft-stop
Melding af portposition

Styringssekvens
1. impuls = automatik kører
2. impuls = automatik stopper
3. impuls = omstyring kørselsretning

Radiostyring
AES, 433 MHz,
KeeLoq skiftende kode

Belysning 1,6 W LED

Lys ved drivbevægelse kan indstilles fra 60 - 120 sek.

Yderligere funktioner Ventilatorstilling

HELE SÆTTET

Motorhoved, styring

Fastgørelsesmmateriale

Håndsender Novotron 523 Protect

Modtagermodul, til indstik
(UHF, 433 MHz)
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Moderne design og førsteklasses teknik forenes ved Novomatic 563 S til en moderne hightech automatik i 

særklasse. Veludviklede tekniske særegenheder, som f.eks. op til 50 % hurtigere portåbning på grund af den 

integrerede hurtig-kørefunktion og den integrerede og energibesparende LED-belysning (1,6 W), byder på 

komfort og energieffektivitet på højeste niveau.

EN AUTOMATIK SOM OGSÅ ÅBNER DOBBELTGARAGER

LED03

LED-belysning

Vi anvender kun belysningselementer af høj kvalitet. En lysteknik, som 

er kendetegnet ved en lang levetid og stærk lysintensitet.

01

For en sikkerheds skyld

Vores nye AES 128-BIT-kryptering opfylder de højeste sikkerhedskrav 

og beskytter din garage pålideligt mod uønsket adgang udefra.

04

Frakoblingsautomatik

Ved hjælp af frakoblingsautomatikken stoppes porten ved uventede 

forhindringer. Dette sikrer pålidelig beskyttelse og sikkerhed for hele 

familien.

02

Smart Home

Er du i tvivl om du har lukket garageporten? Kontrollér ganske nemt 

portens aktuelle position ved hjælp af statusvisningen i appen i dit 

installerede „Smart Home“-system.

NOVOMATIC 563 S



ET HURTIGT OVERBLIK

Automatik til vippe- og ledhejseporte

Egnet til tunge porte på op til 15 m2

Funktionen „Automatisk lukning“ er tilgængelig

Hurtig-kørefunktion op til 24 cm/sek. i ÅBEN-retning

Rolig portkørsel på grund af rampe-funktion

High-Class Portselect-funktion

Ekstern garagebelysning maks. 500 W

Menuføring med 7-segmentvisning

„Smart Home“-forberedelse

TEKNISKE DATA 

Træk- og trykkraft 800 N

Tilslutningsspænding 230 V / 50 Hz

Driftsstrøm 1,25 A

Strømforbrug drift 240 W

Strømforbrug hvile < 0,5 W

Kørehastighed 17 - 24 cm/Sek.

Indkoblingstid 30 % ED

Sikkerhedsanordninger automatisk kraftbegrænsning

Styring
Mikroprocessorstyret
Soft-start / Soft-stop
med rampe-funktion

Styringssekvens
1. impuls = automatik kører
2. impuls = automatik stopper
3. impuls = omstyring kørselsretning

Radiostyring
AES, 433 MHz,
KeeLoq skiftende kode

Belysning 1,6 W LED

Lys ved drivbevægelse kan indstilles fra 60 - 240 sek.

Yderligere funktioner
Portselect, ventilatorstilling,
Automatisk lukning

HELE SÆTTET

Motorhoved

Portbeslag til vippe- og ledhejseporte

Inklusive formonteret, 3-delt tandremslø-
beskinne

Fastgørelsesmmateriale

Håndsender Novotron 522 Design

Modtagermodul, til indstik (UHF, 433 MHz)
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02

3-knapprogrammering

Hvad er dejligere end et produkt, som byder på komfort og som samti-

dig er nemt og hurtigt at installere? På grund af vores gennemprøvede 

3-knapprogrammering er menuføringen opbygget på samme måde ved 

alle TORMATIC-automatikker.

Automatikken Novomatic 823 S er en „allrounder“ blandt garageportautomatikker. Det er egnet til parke-

ringskældere med op til 50 parkeringspladser, industrielle ledhejseporte samt til specialøsninger, som f.eks. 

garageporte med to vinger. Automatikken giver mulighed for at tilslutte alle varianter af pulsgivere. Funktionen 

„Automatisk Lukning“ er tilgængelig ligesom f.eks. muligheden for at tilslutte en lyskurv-styring. Et highlight, 

som drevet Novomatic 823 S byder på, er en speciel „personbeskyttelsesfunktion“. Ved overhængende fare 

giver denne funktion mulighed for at afbryde den indstillede port-åben-tid med én impuls samt for at lukke 

portanlægget med det samme. Tilslutningsmuligheder for et anlæg til garagebelysning eller en advarselslam-

pe er selvfølgelig ligeledes til stede. Med henblik på problemfri vedligeholdelse af portanlægget kan man 

udlæse de kørte portcyklusser. Via to potentialfrie relæer kan porttilstanden indikeres.

ET ENESTÅENDE TALENT FOR SÆRLØSNINGER

03

Lyskurv-styring

Du har en smal indkørsel eller et parkeringskælder-portanlæg, der bruges 

af flere forskellige personer? Det er ikke noget problem! Tilslut bare det 

rød-grønne signalanlæg til A 800. Således er det sikret, at der ikke kom-

mer nogen modgående trafik samt at man kan køre sikkert ind i garagen.

04

Signallampe

LED-signallampen er perfekt egnet til anvendelse som forvarsel eller som 

port-åben-melding (TAM). Da signallampen er udstyret med den nyeste 

LED-teknik, er den meget energibesparende. Udskiftning af lyskilder er 

følgelig ikke længere nødvendig. Det skåner miljøet og pengepungen.

01

Nem betjening og sikkerhed

Med en fingerscanner kan du opnå et maksimalt sikkerhedsniveau. Der 

kan gemmes op til 150 fingeraftryk. Adgangen til garagen er så nem og 

så komfortabel som aldrig før. Derudover behøver du ikke længere at 

huske nogle koder.

NOVOMATIC 823 S



TEKNISKE DATA  

Træk- og trykkraft 1000 N

Tilslutningsspænding 230 V / 50 Hz

Driftsstrøm 2 A

Strømforbrug drift 410 W

Strømforbrug hvile < 4 W

Kørehastighed 17 - 24 cm/Sek.

Indkoblingstid 30 % ED

Sikkerhedsanordninger automatisk kraftbegrænsning

Styring
Mikroprocessorstyret
Soft-start / Soft-stop
med rampe-funktion

Styringssekvens
1. impuls = automatik kører
2. impuls = automatik stopper
3. impuls = omstyring kørselsretning

Radiostyring
AES, 433 MHz,
KeeLoq skiftende kode

Belysning 1,6 W LED

Lys ved drivbevægelse kan indstilles fra 60 - 240 sek.

Yderligere funktioner
Portselect, lyskurv-styring
A 800 III (som option)

ET HURTIGT OVERBLIK

Egnet til parkeringskældere med op til 50 parkeringspladser, 
industrielle ledhejseporte samt særløsninger

Egnet til porte på op til 17 m2

Funktionen „Automatisk lukning“ er tilgængelig

Rolig kørsel på grund af rampe-funktion

High-Class Portselect-funktion

Portstatusmeddelelse i ÅBEN- og LUKKET-stilling

Hurtig-kørefunktion op til 24 cm/sek.

Lyskurv-styring A 800 III kan opgraderes

HELE SÆTTET

Motorhoved

Portbeslag til vippe- og ledhejseporte

Fastgørelsesmmateriale

Modtagermodul, til indstik
(UHF, 433 MHz)
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Garageportautomatikken Novomatic 200 BD er den ideelle nybegyndermodel til standard vippe- og ledhej-

seporte på op til 9 m2. Ligesom alle andre TORMATIC-automatikker råder denne også over en ukompliceret 

3-knapprogrammering. Den integrerede kraftovervågning sørger for et højt sikkerhedsniveau i hver situation.

TORMATIC-BASICS

NOVOMATIC 200 BD

LED03

LED-belysning

Vi anvender kun belysningselementer af høj kvalitet. En lysteknik, som 

er kendetegnet ved en lang levetid og stærk lysintensitet.

02

Smart teknologi

Den integrerede Inlett-teknologi garanterer maksimal stabilitet af auto-

matikken. Ved hjælp af en integreret metalplade er motoren i automatik-

kens indre direkte forbundet med trækskinnen.

01

3-knapprogrammering

Hvad er dejligere end et produkt, som byder på komfort og som samti-

dig er nemt og hurtigt at installere? På grund af vores gennemprøvede 

3-knapprogrammering er menuføringen opbygget på samme måde 

ved alle TORMATIC-automatikker.

04

Nødudkobling

Med en nødudkobling har du, i tilfælde af strømsvigt, hurtig og nem ad-

gang til din garage. Herved opretholdes selvfølgelig det høje sikkerheds-

niveau. Ved hjælp af de vedlagte nøgler kan du separere automatikken fra 

porten, for at åbne den manuelt.



TEKNISKE DATA

Træk- og trykkraft 500 N

Tilslutningsspænding 230 V / 50 Hz

Driftsstrøm 24 V DC

Strømforbrug drift 160 W

Strømforbrug hvile < 4 W

Kørehastighed 13 cm/Sek.

Indkoblingstid 30 % ED

Sikkerhedsanordninger automatisk kraftbegrænsning

Styring
Mikroprocessorstyret
Soft-start / Soft-stop
Automatisk lukning

Styringssekvens
1. impuls = automatik kører
2. impuls = automatik stopper
3. impuls = omstyring kørselsretning

Radiostyring
AES, 433 MHz,
KeeLoq skiftende kode

Belysning 0,4 W LED

Licht bei Lys ved drivbevægelse 60 sek., indstillet fra fabrikken

HELE SÆTTET

Motorhoved

Portbeslag til vippe- og ledhejseporte

Inklusive formonteret tandremslø-
beskinne med 3 dele

Håndsender Mini Novotron 502

ET HURTIGT OVERBLIK

Komplet sæt til vippe- og ledhejseporte

Egnet til porte på op til 9 m2

Vippeporte med en maksimal porthøjde på 2500 mm

Ledhejseporte med en maksimal porthøjde på 2250 mm

Funktionen „Automatisk lukning“ er tilgængelig

Integreret kraftovervågning for højeste sikkerhed i alle situationer

Belysningsmodul 1,6 W (som option)
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RADIO OG PULSGIVERE

TILBEHØR

433 MHz, med KeeLoq skiftende 
kode, AES

Indvendig tast DuoControl

TM14874040150

HER OPFYLDES DER IKKE BARE DE HØJESTE KRAV TIL KOMFORT OG 
SIKKERHED, MEN DER LÆGGES OGSÅ SÆRLIG VÆGT PÅ DESIGN OG 
ÆSTETIK. OPDAG DEN GENNEMPRØVEDE TORMATIC-KVALITET, SOM 
DU KAN STOLE PÅ HVER DAG.

Alle automatik og tilbehørsdele er prøvet i forbindelse med porte, der stammer fra førende portproducenter. Yderligere tilbehør kan fås på forespørgsel.

3-kanals håndsender, 433 MHz,
AES, portstatusvisning pr. LED

Håndsender
Mini Novotron 523 Protect

TM15916201150 TM15912101150

4-kanals håndsender, 433 MHz,
med KeeLoq skiftende kode, AES

Håndsender
Mini Novotron 524 Design

TM15911001150

Passende til håndsender
Novotron 522 / 524 Design og 
523 Protect

Vægholder til håndsender

2-kanals håndsender, 433 MHz,
med KeeLoq skiftende kode, AES

Håndsender
Mini Novotron 522 Design

TM15912001150

2-kanals håndsender, 433 MHz,
med KeeLoq skiftende kode

4-kanals håndsender, 433 MHz,
med KeeLoq skiftende kode

Håndsender Mini Novotron 502 Håndsender MAX 43-4

TM02048131332 TM02043031332

Med solskærmsclips til Mini No-

votron 502 (1) og MIX 43-2 (2)

Vægholder til håndsender

(1) TM02022931332
(2) TM02025031332



SÆRLØSNINGER

Blinkende eller permanent lys er 
indstilleligt, 24 V AC/DC

Signallampe LED rød

TM14876001150

Til GTA 803, med 10 m tilslut-
ningskabel, uden radiomodtager

Lyskurv-styring A 800 III

TM15013003150

24 V AC/DC eller 230 V (LED) med 
holder, blinkende eller perm. lys er 
indstilleligt, i grøn (1), rød (2), rød/grøn (3)

Lyskurv LED rød/grøn

(1) TM20400010150
(2) TM20400012150
(3) TM20400020150

PORTBESLAG NØDOPLÅSNINGER

Til vippe- og ledhejseporte Til ledhejseporte med sektions-
højde på 360 - 565 mm

Portbeslag standard Sektionalport-beslag

TM15044503150 TM15042702150

Til porte med to vinger, og 
ledhejse-porte

Nødoplåsning med halv 
profilcylinder

TM02024131332

PULSGIVERE UDVENDIG

Metaltastatur, 433 MHz,
med KeeLoq skiftende kode, AES

TM14871040150

SIKKERHED

Ekstra 625, rækkevidde 8 m

Lysbarriere LS 5F

TM02041231332

Folietastatur, 433 MHz,
med KeeLoq skiftende kode, AES

Udvendig tast
DigiCode Professional

Udvendig tast
DigiCode Premium

TM14870040150

2-tråds, rækkevidde 8 m
til indendørs brug

Integreret lysbarriere LS 2-I

TM14824801150



H O V E D K O N T O R

Svendborgvej 39 
DK-5260 Odense S

T +45 70 27 73 83 
mail@novoferm.dk

L A G E R  O G  L O G I S T I K

Fynsgade 1 
DK-6520 Toftlund

T +45 70 27 73 83


