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TOEBEHOREN VOOR AFVALEMMERS

De elektrische openingsondersteuning Hailo HFO Libero 2.0 zorgt voor snel en 
comfortabel openen van de lade van keukenonderkasten. Met name het weggooien 
van afval bij moderne afvalscheidingssystemen wordt door de contactloze bediening 
op aangename wijze vergemakkelijkt.

Voordelen
• Voor korpus 300 mm - 1200 mm
• Gemakkelijk te openen met de voet dankzij een sensor in de plintruimte of 
 optioneel met afstandsbediening.
• De deur zal niet automatisch openen bij het onbedoeld duwen op het deurfront.
• Kan gebruikt worden bij alle afvalemmers die in een lade of op geleiders 
 geplaatst worden.
• De dempingsystemen bij het sluiten blijven behouden (afhankelijk van de 
 gebruikte geleider).
• Gemakkelijke installatie.
• GEEN plaatsverlies bij de installatie.
• Instellingen en regelingen via HAILO Smart-Phone App voor Android en IOS.
• Onafhankelijke WLAN, beveiligd tegen toegang via www.
• Afmetingen: 157 mm x 300 mm x 33 mm
• Voeding: 230 V.

Afstandsbediening
• Koppelingsfunctie vereenvoudigd de connectie tussen de LIBERO 2.0 unit
 en de afstandsbediening.
• Reikwijdte: 10 meter.
• Deep-sleep technologie verlengt de batterijlevensduur.
• Inclusief 2x Micro AAA batterijen.

HANDS FREE OPENER (HFO) - LIBERO 2.0
Electrische deuropener

kunststof 6211-0002

Inhoud

D 
Montageanleitung - Bitte aufbewahren

GB Installation instruction - please keep safe

FR 
Conserver les instruction de montage s.v.p

NL 
Montagehandleiding goed bewaren

IT 
Si prega di conservare le istruzioni di montaggio

ES 
Por favor conserve las instrucciones para el montaje

RU Инст рукция по монта жу - Пожалуйст а держит е в безопасност и
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OPTIE: 
Afstandsbediening 6211-0001

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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https://www.bermabru.be/nl-be/search?q=6211-0002&gridMode=true
https://www.bermabru.be/nl-be/search?q=6211-0001&gridMode=true

