
SK-45
VOORZETROLLUIK

MAXIMALE ROLLUIKHOOGTE (HOOGTE  VAN HET RAAM+ HOOGTE VAN DE KAST) IN MM

Kast H mm B mm TYPE VAN DE LAMELLEN ALU 39 

137** 137 137 1560 1170 1440

165 165 165 2390 2200 2280

180 180 180 2950 3060 2790

205 205 205 4320 4740 4050

** er kan geen geïntegreerde vliegenhor toegepast worden Ø 40 Ø 50 Ø 60

GEMAKKELIJKE 
MONTAGE

De kast is kant en klaar voor de

montage. De SK-45 rolluikkast wordt

op de muur gemonteerd en het is niet 

nodig, om iets aan de constructie van 

de gevel te veranderen. Men kan 

dit rolluik gemakkelijk monteren  

in een reeds bestaand gebouw. 

Beschikbaar in elke RAL-kleur.

GEÏNTEGREERDE 
VLIEGENHOR

Een uitvoering met een geïntegreerde 

vliegenhor is alleen mogelijk bij grotere 

kasten dan de 137mm grote kast.

137

138

165

166

205

206

180

182

SK
-4

5

34 35

FreeText
Ro- Solutions



SKO-P
VOORZETROLLUIK

MAXIMALE ROLLUIKHOOGTE (HOOGTE  VAN HET RAAM + HOOGTE VAN DE KAST) IN MM

Kast H mm B mm TYPE VAN DE LAMELLEN ALU 39 

137** 141 141 1560 1130 1410

165 168 172 2390 2200 2280

180 184 187 2950 3060 2790

205 206 212 4320 4740 4050

** er kan geen geďntegreerde vliegenhor toegepast worden Ø 40 Ø 50 Ø 60

ESTHETISCHE 
WAARDEN

De afgeronde kast en de mogelijkheid, om een 

afgeronde afdekkap, PPDO, voor de geleiders 

te kiezen, kan het gehele product in eenheid 

brengen en zorgt voor een uiniek uiterlijk. 

Verkrijgbaar in alle RAL kleuren.

GEÏNTEGREERDE 
VLIEGENHOR

De kasten, die groter zijn dan 137mm, 

kunnen optioneel met een geïntegreerde 

vliegenhor voorzien worden. 

144

141

82

172

168

212

206
184

187

SK
O

-P
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SK-P
VOORZETROLLUIK

MAXIMALE ROLLUIKHOOGTE (HOOGTE  VAN HET RAAM + HOOGTE VAN DE KAST) IN MM

Kast H mm B mm TYPE VAN DE LAMELLEN ALU 39 

137** 137 137 1560 1130 1410

165 165 165 2390 2200 2280

180 180 180 2950 3060 2790

205 205 205 4320 4740 4050

** er kan geen geďntegreerde vliegenhor toegepast worden Ø 40 Ø 50 Ø 60

AFGERONDE REVISIE 
ANN DE VOORKANT

De halfronde kast is perfect ervoor 

geschikt, om in de raamopening 

toegepast te worden, omdat ze deze 

opening een estheitsch uiterlijk geeft.

Verkrijgbaar in alle RAL-kleuren.

GEÏNTEGREERDE 
VLIEGENHOR

De kasten, die groter zijn dan 

137mm, kunnen optioneel met een 

geïntegreerde vliegenhor voorzien 

worden. 

137

139

167

165

205

207

180

183

SK
P
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SD
Z

SDZ
TRADITIONEEL ROLLUIK

POSITIE VAN DE ROLLUIKBUIS DIAMETER VAN DE OPGEROLDE LAMELLEN

Positie 1 ≤ 165 mm

Positie 2 ≤ 225 mm

Positie 3 ≤ 270 mm

PU 45 PU 45/20

14,3

21,5

45

36
,3

20,6

27,8

45

ZELFDRAGEND  
SYSTEEM

Het eerste vulsysteem voor traditionale 

rolluiken , dat op het raam gemonteerd 

kan worden.

AANPASSING
VAN DE BUISPOSITIE

De positie van de buis op de houders 

kan ingesteld worden naarmate de 

benodigdheden en de diameter 

van de opgerolde lamellen.

UNIVERSELE
OPLOSSING

Het SDZ-systeem is gemakkelijk 

aan te passen aan vele soorten 

van inbouwrolluikkasten.

POSITIE 1

POSITIE 2

POSITIE 3

44 45
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SA
R

SAR
ANTI-INBRAAK ROLLUIK

DE MAXIMALE ROLLUIKHOOGTE SAMEN MET DE KAST IN MM

Kast SW 60 + PW 60

SK / SKP / SP-E / 180 1220

SK / SKP / SP-E / 205 1800

SKO-P / 180 1170

SKO-P / 205 1690

PE 55-PROFIEL PE 41-PROFIEL 

Max. breedte 2800 mm Max. breedte 2500 mm

Max. hoogte 1800 mm Max. hoogte 2790 mm

Max. oppervlakte 4,3 m² Max. oppervlakte 6,97 m²

RC2 RC3

ANTI-INBRAAK
SYSTEEM

Dit type rolluik werd getest in een 

geaccrediteerd laboratorium, waar 

in overeenstemming met de PN-EN

1627:2011 norm de derde klasse van 

inbraakwerendheid gecertificeerd werd. 

De inbraakwerende elementen kunnen 

in voorzetrolluiken en in rolluiken voor 

afwerking in gevelisolatie toegepast 

worden.

VERSTEVIGDE CONSTRUCTIE 
VAN DE GELEIDERS

De lamellen, die gemaakt zijn uit het 

geëxtrudeerde profiel (PE41 of PE55), 

de versteviging van de onderlat (W-LDG 

55/W) en twee beveiligingssystemen (WB-

ophangbeugel met blokkade en LDG 55/W 

anti-optil mechalisme in de onderlat en aan 

het uiteinde van de geleiders) vormen een   

perfecte oplossing, die een sterke, duurzame 

en geslotene afdekking van  de opening 

bieden. Ze combineren dit met een esthetische 

uitvoering en met bedieningscomfort.

46 47

SAR SKO-P, SKP, SP-E

A B

180 180

205 205

SAR SK45

A B

180 180

205 205

250 250
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LIJST VAN GELEIDERS
BESTEMD VOOR DE SYSTEMEN: SK45, SKP, SKO-P, SP-E, QUADBOX

*Samen met de geleiders worden ook eindkapjes geleverd en *ook afdekdopjes van 10mm diameter voor montagegaten.

*Eindkapjes zijn beschikbaar voor de geleiders: PP45, PP53, PPDO53, PPD79

PP53

22

53

34

53

12

PP53 / ODS

22

68

PP68

27

66

PP66/G

43

53

PPDO 53

22

79

PPD 79

LIJST VAN GELEIDERS
PVC- EN ALUMINIUMGELEIDERS VOOR OPBOUWROLLUIKEN

*Samen met de geleiders worden ook eindkapjes en speciale schroeven of clips voor de montage geleverd.

61
25

49

24

EEXX  RR115511
*EXTE Exakt

49

24

70
24

EEXX  RR115588
**EEXXTTEE  EExxaakktt

49

60

24

24

EEXX  RR116600  AALLUU
*EXTE Exakt

70

24

49

24

EEXX  RR116688  AALLUU
*EXTE Exakt

51

25
15,5

30

60

25
15,5

51

30

60
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60
23

35

11

BBCC  PPGG0022
*Cleverbox
*Cleverbox Soft

60

35

11

23

BBCC  PPGG0088
*Cleverbox
*Cleverbox Soft

45

100

79

26

PPRA/12
*SKB Styroterm z rewizją zewnętrzną

79
26

100

79

PPDRA 79
*SKB Styroterm z rewizją zewnętrzną

64
22

107

75

47

RGTG 75 ALU
*Roka Top 2 RG

60

51

25

25

EX 5432 ALU
*Expert XT
*Elite XT
*Roka Top 2/EX

60

86

60

25

EX 5086
*Elite XT z rewizją zewnętrzną

35

51

25

25

EX 5085
*Expert XT
*Elite XT

met buitenrevisie

met buitenrevisie

met buitenrevisie

met buitenrevisie

uitzetprofiel
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Kleur Code Kleurnaam
Het type van de lamellen

PA 39 PA 43 PA 52 PA 55* PA 77*

01 zilver ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

02 wit ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

03 grijs ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

04 donkerbeige ✓ ✓

05 beige ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

06 donker hout ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

07 licht hout ✓ ✓

08 donkerbruin ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

09 bruin ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

11 geel ★

12 rood ★ ★

13 groen ★ ★ ★

14 blauw ★

15 cremewit ✓ ✓ ✓ ✓ ★

16 ivoor ✓ ✓ ★

17 dennengroen ★ ★ ★

18 staalblauw ★ ★

19 donkerrood ★

Kleur Code Kleurnaam
Het type van de lamellen

PA 39 PA 43 PA 52 PA 55* PA 77*

20 zwart ★ ✓ ★

22 ultra wit ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

23 antracietgrijs ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

26 mahonie ✓ ✓

28 noot ✓ ✓ ✓ ✓

30 gouden eik ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

31 lichtgrijs ✓ ✓ ✓

33 basaltgrijs ★ ✓

34 kwartsgrijs ★ ✓ ★ ★ ★

35 betongrijs ★ ✓

36 wenge ✓ ✓ ✓

37 aluminiumgrijs ✓ ✓ ✓

38 ijzig grijs ✓ ✓

39 satijngrijs ✓ ✓

40 wit, parelmoer mat ★ ★

43 antracietgrijs ★ ★

52 winchester ✓ ✓ ✓

VSR780 metallic bruin ✓
58 59
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Kleur Code Kleurnaam
SK45 SKO-P SKP SK90 SP-E

13
7

16
5

18
0

20
5

13
7

16
5

18
0

20
5

13
7

16
5

18
0

20
5

13
7

16
5

18
0

20
5

13
7

16
5

18
0

20
5

01 zilver ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

02 wit ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

03 grijs ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

05 beige ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

08 donkerbruin ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

09 bruin ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

15 cremewit ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

22 ultra wit ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

23 antracietgrijs ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

26 mahonie ✓ ✓ ✓

28 noot ✓ ✓ ✓ ✓

30 gouden eik ✓ ✓ ✓ ✓

30R
gouden eik 

met houtenerffolie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

34 kwartsgrijs ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

52 winchester ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

53R donkere eik ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Kleur Code Kleurnaam
ROLGARAGEPOORT BGR

250 300 350

01 zilver ✓ ✓ ✓

02 wit ✓ ✓ ✓

03 grijs ✓ ✓ ✓

08 donkerbruin ✓ ✓ ✓

09 bruin ✓ ✓ ✓

23 antracietgrijs ✓ ✓ ✓

28 noot ✓

30 gouden eik ✓ ✓

De PVC opbouwrolluikkasten zijn verkrijgbaar in elke kleur, die wij ook voor ramen aanbieden. 
Aluminium kasten kunnen gepoedercoat worden in elke RAL-kleur.  

* van toepassing bij een rolgaragepoort

60 61
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Automatische instelling van 
eindposities, obstakeldetectie, 
overbelastingsbeveiliging. Vereist 
het gebruik van ophangveren 
met blokkade. Zachte aantrekking 
van de lamellen.

Wordt aangestuurd door een afstandsbediening 
of een zender. Heeft een overbelastingsbeveiliging, 
een obstakel- en ijsafzettingdetectie. Vereist het 
gebruik van ophangveren met blokkade. 
Zachte  aantrekking van de lamellen.

SOMFY-motor  ILMO 2 SOMFY OXIMO RTS motor

Is toepasbaar in smalle kasten 
(min.450 mm breed - bij het gebruik 
van een externe houder met 60mm 
diameter). De motor heeft een 
overbelastingsbeveiliging, 
een obstakel- en ijsafzettingdetectie.

SOMFY ILMO AUTO-motorS 
WT / rts – kort
(de motorlengte is 375 mm)

Wordt aangestuurd door een afstandsbediening.
Mogelijkheid om twee snelheden in te stellen - 
normaal en discreet. Bij discrete snelheid werkt 
de motor geluidloos. Zachte aantrekking 
van de lamellen.

RS100 iO

Wordt aangestuurd door een 
afstandsbediening of een zender, 
heeft een overbelastingsbeveiliging, een 
obstakel- en ijsafzettingdetectie. Vereist het 
gebruik van ophangveren met blokkade. 
Motor met terugkoppeling over de status, 
die samenwerkt met het SOMFY TaHoma-
systeem.

De motor geeft terugkoppeling van zij huidige status, 
en werkt samen met het SOMFY TaHoma-systeem. Hij kan 
gebruikt worden in smale kasten (min. 450 mm breed - 
bij het gebruik van een externe houder met een diameter 
van 60mm). De motor heeft een overbelastingbeve
-iliging, een obstakel - en ijsafzettingdetectie, 
en wordt draadloos bediend.

SOMFY OXIMO -motor iO
SOMFY OXIMO AUTO S iO-motor – kort
(motorlengte - 375 mm)

De motor wordt bediend met een 
afstandsbediening of een SOMFY 
wandzender van de RTS-serie, heeft een 
overbelastingsbeveiliging, een obstakel- 
en ijsafzettingdetectie. Bij deze motor 
moeten ophangveren met blokkade 
gebruikt worden. Hij past alleen 
op buizen met een diameter van 40mm.

Bediening met een schakelaar of met een 
draaistang in geval van stroomuitval. Hij is 
voorzien van overbelastingsbeveiliging en hij heeft 
obstakeldetectie. Het gebruik van ophangveren met 
een blokkade is een vereiste.

Set: Oximo40 Wirefree RTS II
-motor + batterij 
(geïnstalleerd aan de binnenkant 
van de rolluikkast) + solarpaneel SOMFY LT 50 NHK- motor

Wordt aangestuurd door een 
afstandsbediening of een SOMFY 
wandzender van de RTS-serie, Als 
er geen stroom is, kan men de motor 
ook met een draaistang bedienen.  
Hij is voorzien van overbelastingsbeveiliging 
en hij heeft obstakeldetectie. Het gebruik 
van ophangveren met een blokkade 
is een vereiste.

SOMFYLT 50 JET 
NHK RTS- motor

Is verkrijgbaar in een versie 
met één kanaal (bediening 
van één rolluik of één groep 
rolluiken tegelijkertijd) 
en in een versie met 5 kanaals.

De SITUO I RTS-
afstandsbediening

Afstandbediening met 16 kanalen,
die vrij benoemd kunnen worden. 
Kan 16 rolluiken onafhankelijk 
bedienen.

SOMFY TELIS 
16 RTS- afstandsbediening

Door de toevoeging van dit 
ontvangsttoestel kan men een 
motor met schakelaarbediening 
draadloos bedienen.

SOMFY IZYMO- ontvanger

natural

arctic

iron

pure

pure

silver
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Nieuw in het aanbod. 
Met deze afstandsbediening kan men 
meerdere rolluiken programeren 
en onafhankelijk van elkaar aansturen. 
Rolluiken kunnen in groepen 
samengevoegd worden en actieschema's 
kunnen gecreëerd worden. Werkt samen 
met apparaten van de iO-serie.

SOMFY NINA iO- 
afstandsbediening 

Een 1-kanaals zender voor de 
bediening SOMFY motoren van 
de serie iO, gevoed met batterijen, 
is beschikbaar in de kleuren zwart, 
wit en zilver

SOMFY Smoove 
Origin iO Shine

Aan dit apparaat kunnen motoren met 
zowel de iO technologie alsook de RTS 
technologie gekoppeld worden, waarbij 
voor RTS een beperkte functionaliteit geldt. 
Bovendien kunnen ook licht- wind- 
en rooksensoren aangesloten worden. 
Hij maakt het mogelijk, dat de rolluiken 
met een smartphone of een ander mobiele 
toestel bediend kunnen worden met behulp 
van een hiervoor bestemde app.

TaHoma Premium

Dit toestel zorgt ervoor, dat men 
de draadloze SOMFY iO motoren 
met behulp van een smartphone 
bedienen kan.

Somfy CONNEXOON

Maakt onafhankelijke bediening 
mogelijk van vier Somfy 
aandrijvingen in de iO- of RTS-
technologie - bijv. toegangspoort, 
garagepoort of rolluiken.

SOMFY KEYGO 4 
afstandsbediening

Ontworpen, om SOMFY-motoren van 
de iO-serie aan te sturen, beschikbaar 
in de uitvoering als 1-kanaals of 
5-kanaals afstandsbediening. 
Verkrijgbaar in de kleuren: 
Pure (wit) en Titaan (grafiet)

De SITUO 5 RTS-
-afstandsbediening

Draadloze wandcontroller met 
tijdsturing, die een gelijktijdige 
handmatige of automatische 
aansturing toelaat van één 
of meerdere io-homecontrol-
apparaten ®*, zoals jaloezieën, 
rolluiken, verlichting, dakramen 
enz.

Programeertoestel 
CHRONIS iO met tijdsturing

Deze wandzender laat het toe, om één rolluik 
of een groep rolluiken tegelijkertijd te bedienen. 
Met behulp van de timer kunnen de tijdstippen 
worden ingesteld voor het automatisch 
ophalen en neerlaten van de rolluiken. 
Batterij aangedreven.

Voor de bediening van één 
rolluik. Dankzij de functie 
voor het aanhouden van de 
spanning moet de gebruiker 
de toets niet vasthouden 
gedurende  het ophalen of 
neerlaten van de lamellen.

De SOMFY CHRONIS SMART RTS-
1-kanaals wandzender met tijdsturing

Inbouw schakelaar
SOMFY SMOOVE UNO
met bediening in overname

Handige, bedrade schakelaar 
waarmee twee onafhankelijke rolluiken 
aangestuurd kunnen worden. Het 
voordeel van deze schakelaar is zonder 
twijfel het ontbreken van de noodzaak 
om de knop vast te houden tijdens het 
neerlaten of ophalen van de lamellen.

Schakelaar SMOOVE
DUO MET VASTHOUDING

Bediend door een schakelaar, met handmatige 
instelling van de eindposities van de motor. 
Motor voor gebruik met een rolluikbuis 
met een diameter van fi 40 of fi 50.

35S-motor

Bediend door een schakelaar, 
met handmatige instelling van de 
eindposities van de motor. Motor voor 
gebruik met een rolluikbuis met 
een diameter fi 50 en fi 60.

45S-motor

titaan

pure

black

pure

silver
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Voor aansturing met een schakelaar. 
De instelling van de eindposities van 
de motor gebeurt automatisch. Deze 
motor is uitgerust van een obstakeldetectie. 
Te gebruiken met rolluikbuizen met 
diameter 50mm of 60mm. Het gebruik van 
ophangveren met blokkade is een vereiste.

Wordt aangestuurd met behulp van een afstandsbediening 
of een draadloze wandzender, met handmatige instelling 
van de eindposities van de motor. Te gebruiken met
een rolluikbuis met een diameter van 40mm of 50mm.

45 BD-motor

35R-motor

Wordt aangestuurd met behulp van een 
afstandsbediening of een draadloze
wandzender. Handmatige instelling van de
eindposities van de motor. Te gebruiken met 
rolluikbuizen met diameter 50mm of 60mm. 

45R-motor

Wordt aangestuurd met behulp van een afstandsbediening 
of een draadloze wandzender. De instelling van de
eindposities van de motor gebeurt automatisch. Deze motor 
is uitgerust van een obstakeldetectie. Te gebruiken met 
rolluikbuizen met diameter 50mm of 60mm. Het gebruik 
van ophangveren met blokkade is een vereiste.

45 EVY-motor

Opbouwschakelaar voor 
de aansturing van slechts 
een rolluik.

INBOUWSCHAKELAAR

• codetoetsenbord
• sleutelschakelaar

Schakelaarbediening, handmatige 
instelling van de eindposities van de 
motor. Te gebruiken met buizen met een 
diameter van 50mm of 60mm. Hij kan 
toegepast worden in smale rolluiken. 
De minimale kastbreedte bedraagt 
460mm.

45S-motor
(kort - 345 mm langte)

Inbouwschakelaar voor aansturing 
van slechts één rolluik.

INBOUWSCHAKELAAR

Verkrijgbaar in de uitvoeringen met 
1-kanaal, 5-kanaals, 9-kanaals en 
15-kanaals en in de kleuren zwart 
en wit,

Mogelijkheid van tijdinstelling 
voor het automatische openen en 
sluiten van het rolluik. Verkrijgbaar 
in de uitvoeringen met 1-kanaal, 
5-kanaals en in de kleuren zwart 
en wit.

MELODY
-afstandsbediening

MELODY
-afstandsbediening met tijdsturing

Mogelijkheid van tijdinstelling voor 
het automatische openen en sluiten 
van het rolluik. Batterij aangedreven. 
Verkrijgbaar in de uitvoeringen 
met 1-kanaal en 5-kanaals.

Verkrijgbaar in de uitvoeringen 
met 1-kanaal of 5-kanaals,
Batterij aangedreven.

Afstandsbediening met klok
DELUXE
-afstandsbediening
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Mogelijkheid van tijdinstelling voor 
het automatische openen 
en sluiten van het rolluik. 
Verkrijgbaar in de uitvoeringen 
met 1-kanaal en 5-kanaals. 
Betterij aangedreven.

Draadloze
AURA-wandzender met tijdsturing

Verkrijgbaar in de uitvoeringen met 1-kanaal 
en 2-kanaals. Batterij aangedreven.

Draadloze AURA-wandzender

Beschikbaar in wit en zwart. 
Kan vijftien rolluiken 
onafhankelijk aansturen.

MAGNETIC DELUXE
15-kanaals-afstandsbediening
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In de ELIS-motor zijn intelligente
oplossingen gebruikt: 1. zelflerende 
en handmatige eindschakelaars, 
die men buitengewoon gemakkelijk 
in kan stellen, 2. obstakeldetectiefunctie
met omkering. De motor reageert
ook op bevriezing van lamellen,
waarvoor de blokkadesensor
met omkering verantwoordelijk is.

Aandrijving met schakelaar-
bediening ELIS / ELIM

ELFIS/ELFIM
radio-aandrijving

5-kanaals RTS-wandzender
met tijdbediening WSTR-5

1-kanaals RTS-afstandsbediening 
HSR - 1

5-kanaals RTS-afstandsbe-
diening HSR - 5

Maximaal 5 rolluiken kunnen 
onafhankelijk aangestuurd worden. 
Bovendien heeft hij een tijdklok 
functie.

Maximaal 5 rolluiken kunnen 
onafhankelijk aangestuurd 
worden.

2-kanaals 
RTS-wandzender WSR-2

De 5-kanaals afstandsbediening 
met tijdsturing HSTR-5

15-kanaals RTS-afstandsbediening 
met tijdsturing HSTR-15

Voor de bediening 
van maar één rolluik.

Inbouwschakelaar
SELVE i-SWITCH

Voor de bediening
van maar één rolluik.

SELVE i-SWITCH
-inbouwschakelaar

Commeo Wall Send combineert 
veel functies in een nieuwe vorm. 
De tweerichtings 1-kanaals 
wandzender is ontworpen voor 
montage op de muur en valt op 
door zijn platte constructie. Het 
binnenste gedeelte is afgestemd 
op alle algemeen gebruikte typen 
schakelaars.

De 1 kanaals tweerichtings 
afstandsbediening kan men dragen 
of op de muur bevestigen met een beugel. 
Indien meerdere motoren met de Commeo 
Send 1 gekoppeld worden, kan men een 
groep rolluiken tegelijkertijd aansturen met 
behulp van maar één zender. Gemakkelijke 
uitschakeling van de automatische centrale 
opdrachten via de schuifschakelaar.

COMMEO WALL SEND

COMMEO SEND 1

15 rolluiken kunnen onafhankelijk 
van elkaar aangestuurd worden.
Een extra functie van de afstandsbediening 
is de automatisering van de werking van 
de rolluiken door het programeren van 
tijdstippen voor het automatisch openen 
en sluiten van de afschermingen.

Kan vijf rolluiken of groepen 
rolluiken onafhankelijk aansturen. 
De tijdsautomatisering heeft als 
gevolg, dat de bediening van 
de rolluiken nog handiger wordt.

2 rolluiken of rolluikgroepen 
kunnen onafhankelijk 
aangestuurd worden. 

Voor het bedienen van één 
rolluik of een groep rolluiken.

Draadloze RTS-motor 
met obstakeldetectie, 
tweerichtingscommunicatie en een 
intuïtief systeem voor het instellen 
van de eindposities.

70 71

FreeText
Ro-Solutions



Tweerichtings 10-kanaals draagbare 
afstandsbediening met een beugel voor 
het bevestigen op de muur. Commeo 
Send 10 kan maximaal 10 groepen 
individueel of alle 10 groepen samen 
aansturen. Gemakkelijke uitschakeling 
van automatische centrale opdrachten 
met behulp van de schuifschakelaar.

Commeo Send 10

Maakt een snelle opening van het rolluik mogelijk, 
ook zonder voeding. Perfecte oplossing voor 
rolluiken, die worden gebruikt bij nooduitgangen.

SELVE SP RESCUE-motor

De SEE-NHK rolluikaandrijving verbindt 
de eenvoudigste instelling van eindpunten 
en maximale bedieningsveiligheid. 
Er is een handmatige bediening mogelijk 
in noodsituaties met behulp van 
een draaistang - bijvoorbeeld bij 
een stroomstoring. Na het handmatige 
ophalen van de SEE-NHK-aandrijving 
met behulp van de draaistang onthoudt 
hij zelfstandig de eindpunten.

Selve SEE-NHK

Functionaliteit gecombineerd met 
design. De afstandsbediening met een 
groot, verlicht scherm valt op door het 
gebruikscomfort en een veelvoud aan 
functies. Uitgerust met 20 kanalen en 10 
groepen is hij een echte schakelkast voor 
het bedienen van het huis.

Commeo Multi Send

SEE-RC-MOTOR
met tweerichtingscommunicatieSelve SEE Plug&Play

Beschikbaar in wit of bruin, in een  
5m of 7m versie voor rolluiken met 
een hoogte van meer dan 2m. In het 
geval van voorzetrolluiken moeten 
de opwinders zelfstandig gemonteerd 
worden. Het band, dat opgerold zit in 
de rolluikkast, moet met de veer in de 
opwinder verbonden worden.

Voor de handmatige bediening 
van rolluiken met een maximaal 
lamellengewicht van 11kg. Bij 
opbouwrolluiken zit het band in 
de opwinder, terwijl bij voorzetrolluiken
 het band in de rolluikkast zit en eerst na 
de montage met de opwinder verbonden 
moet worden. Kan zowel in de muur 
alsook in het kozijn gemonteerd worden.

Opbouw bandopwinder 
met een 14mm breed band

Inbouw bandopwinder 
met een 14mm breed band

De handmatige bediening met een 
koord wordt gebruikt in voorzetrolluiken. 
Een simpele en betrouwbare manier 
om kleine rolluiken te bedienen 
(de max. oppervlakte van 
de lamellen bedraagt 4,25 m²).
Verkrijgbaar in wit of bruin.

Opbouw opwinder voor 
een 4,5mm dikke koord

Beschikbaar in twee varianten, met een 14mm breed 
band of een 4,5mm dikke koord. Aanbevolen voor 
grotere rolluiken met handmatige bediening. Het 
maximale hefvermogen van het oprolmechanisme 
is 22 kg, Zowel het oprolmechanisme als het band /
de koord zijn beschikbaar in de kleuren wit of bruin.

Opbouw bandopwinder 
met mignonzwengel

Plug&Play-RTS-motor, met obstakel- 
en overbelastingsdetectie. Een verder voordeel 
is de terugkoppeling over de bedrijfsstatus van de 
aandrijving, die naar de gebruiker verzonden wordt.

Plug&Play-motor draadloos bestuurd, 
met obstakel- en overbelastingsdetectie. 
Zijn voordeel is de gemakkerlijke montage 
en de automatische instelling van de 
eindposities. Een handmatige afstelling 
is niet nodig.
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