
BERNER
T O R A N T R I E B E

Heb ik de garagedeur 
wel echt dichtgedaan?

Deur dicht

Deur open

... de aandrijving zendt de 
positie van de deur direct 
terug naar de handzender.

Handsender BDS120
2-Kanal

Handsender BDS140
4-Kanal mit Wand-

halterung und 
Sonnenblendenklipp

Handsender BDS150
5-Kanal mit Wand-

halterung und
Sonnenblendenklipp

Sure

Ja, uw garagedeur is 
veilig gesloten!

De nieuwe radiografische
technologie van Berner

Voordelen
- Bidirectioneel coderingsproces

- Een absoluut veilig radiografisch signaal: ongewenst kopiëren 
is onmogelijk!

- Veilige en stabiele reikwijdte

- Handzenders met BiSure-technologie bevestigen met een oranje LED 
dat het signaal goed is overgebracht 

- De handzender BDS150 bevestigt met een rode/groene 
statusaanduiding of the garagedeur open of dicht is

- Batterijen in standaardgrootte AAA - voor een lange levensduur

De nieuwe 5-kanaals-handzender BDS150 
zendt een signaal naar de garagedeuraandrijving en vraagt 
om de positie van de deur ...



BERNER
T O R A N T R I E B E

Onze nieuwe, mooi vormgegeven
handzenders in actie

BDS120
De praktische BDS120 – Simpel aan uw sleutelbos to
te voegen en u raakt hem dus nooit kwijt. Klein, mooi
vormgegeven en altijd bij de hand.

BDS140
De mobiele BDS140 - Simpel met de klem aan de zonneklep

te bevestigen, zo kunt u comfortabel met een druk op de knop
de garagedeur openen en sluiten. Optioneel met

praktische muurhouder verkrijgbaar.

BDS150
De veelzijdige en mobiele BDS150 kan met de muurhouder
bijvoorbeeld in de gang opgehangen worden.
Met deze handzender kunt u op ieder moment testen
 of de garagedeur open of dicht is, ook als u de garagedeur

zelf niet ziet. Desgewenst bestuurt u uw garagedeur daarna
met een druk op de knop.

Batterij simpel te verwisselen
In de handzenders BDS140 en BDS150 
kan simpel een gangbare batterij (AAA)
gebruikt worden. 
Zonder moeite, kinderspel.
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