
SMART PORTAUTOMATIK

MAGIC



Magic
Gör en bra Crawford 
port ännu bättre 

Magic 600 & 1000
Nya Magic 600 fungerar perfekt tillsammans 
med en normalstor villaport. Nya Magic 1000 
lämpar sig för större portar eller för dig 
som vill ha extra funktionalitet och bekväma 
öppningsfunktioner.

Snabbare, smartare, starkare
När det gäller komfort, smidig drift, tillförlitlighet, design
och kraft erbjuder nya Magic det bästa i form av bekvämlighet 
och kvalité.

Snabb öppning
Nya Magic öppnas med en hastighet på upp till 21 cm. per 
sekund. Nya Magic arbetar både snabbt, tyst och smidigt i 
kombination med en Crawford takskjutport eller en Crawford 
sidoskjutport.

Fullautomatiserat klämskydd
Nya Magic har ett mycket pålitligt klämskydd. Om någon-

ting är i vägen när porten stängs, stoppas stängningen 
ögonblickligen. Porten går därefter upp helt för att ingen-
ting ska kunna fastna.  

Certifierat inbrottsskydd
Nya Magic har ett självlåsande växelhus för att förhin-
dra inbrott. En Crawford takskjutport eller Crawford 
sidoskjutport är tillsammans med Nya Magic godkänd 
enligt SKG 2 i enlighet med NEN 5096.

Säker  fjärrstyrning
Nya Magic använder en säker, 128 bitars AES-krypterad 
signal för att förhindra avläsning och kopiering. Motor och 
handsändare kommunicerar via 868 MHz för minsta möjliga 

störning och bästa pålitlighet och räckvidd.

Förbättrad räckvidd
Räckvidden på Nya Magic har förbättrats med det 
nya fjärrsystemet. Använd antingen tillhörande 
handsändare eller kodlås för att öppna och stänga 
porten på ett tillförlitligt sätt.

Nya Magic 600 - standardmodellen mindre portar

• Dragkraft 600 N
• Max. öppningshastighet: 21 cm. per sekund
• Strömförsörjning: 230 V
• 2 års garanti för elekronik och mekanik

Nya Magic 1.000 - mer kraft och extra funktioner 
för ännu fler bekvämlighet

• Dragkraft 1000 N
• Max. öppningshastighet 21 cm. per sekund
• Strömförsörjning: 230 V
• 5 års garanti på mekanik
• 2 års garanti på elektronik
• Automatisk stängning
• Justerbar öppning för ventilation
• Justerbar tid för belysning
• Kontrollera belysningen via handsändaren
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Skydd mot kodkapning
med 128 bitars AES-kryptering. 
868 MHz frekvens för pålitlig funktion.
4 kanaler för fler funktioner. Finns i 
antracitgrå och silver. Konstruerad för 
utomhusbruk året runt. Tryckknappar i
rostfritt stål med bakgrundsbelysning.
Strömförsörjning med 9 V-batteri.

Exklusiv handsändare
Handsändare med detaljer och integ-
rerad, gjutennyckelring i krom. Skyddat 
fjärrsystem med 128 bitars AES-krypte-
ring. Tillgänglig antingen med 2- eller
4- funktionsknappar.

Trådlöst kodlås

Entrematic är ett innovativt företag för automatiska 

entrésystem.

Crawford, Dynaco, EM, Ditec, Kelley och Serco är 
tillsammans ett team av specialister, som garanterar 
högsta kvalitet, snabb leverans och en utomordentlig 
kundservice, var och när du än behöver den.

Crawford är ett renommerat märke för innovativa, 
automatiserade entrélösningar av hög kvalitet både 
på det privata och det industriella området. 

Sedan 1946 existerar ett omfattande sortiment av 
långlivade Crawford-produkter, som är säkra, lätt 
att installera och särskilt lätta att manövrera.


