Tilt Only 50 WF RTS
De nieuwe Tilt Only 50 WF RTS met nieuwe en verbeterde
eigenschappen. De easy-to-fit motorisatie van kantelbare
horizontale jaloezieën van hout en aluminium

Geschikt voor de volgende producten:

		
		

Horizontale
jaloezieën

Hout & aluminium
horizontale jaloezieën

Lithium-Ion ✚
Externe oplaadbare batterij:
+ Discreet ontwerp
+ Esthetisch
+ Compact & licht
+ Hogere energiedichtheid
Belangrijkste
productfunctionaliteiten
n Draadloos (WireFree™)
Voor snellere installatie
n Batterijgevoede motor
Gevoed door wegwerp,
oplaadbare batterij of optioneel
een 12V voeding
n «my» favoriet
Zet uw raamdecoratie met één
klik in uw favoriete positie
n Instelbare snelheid
Van 5 tot 15 opm
n Nauwkeurig uit te lijnen
voor een precieze instelling
van de lamellen
n Te combineren met
Somfy Smart Home & App
bediening

Tilt Only 50 WF RTS
Technische eigenschappen

Voordelen voor professionals

Voordelen voor eindgebruikers

Voedingspanning: 12V DC
n Beveiligingsindex: IP 20 (alleen
voor gebruik binnenshuis)
n Limietschakelaar type:
Elektronisch
n Werkingstemperatuur:
0 °C tot 60 °C
n Opslagtemperatuur:
-20 °C tot 60 °C
n Isolatieklasse: Klasse III
n Antenne: 15 cm draadlengte,
mag niet ingekort of verlengd
worden.

Eenvoudige integratie
n Eindlimieten in te stellen via de
programmeerprocedure. De as
loopt door de motor, zodat de motor
overal in de cassette kan worden
gemonteerd.
n Keuze tussen lithium-ion en
standaard AA batterijen. De
ontwerpen verschillen.

Dagelijks gemak en comfort
n Stille werking.
n Open of sluit uw raamdecoratie
moeiteloos op afstand dankzij
radiobesturing.
n Te combineren met Somfy Smart
Home & App-bediening.
n Favoriete «my» positie.
n Soepele beweging met instelbare
snelheid van de ingebouwde motor.

n

Voor de beste radio-ontvangst, moet
de antennedraad bloot liggen en niet in
contact komen met metalen oppervlakken. Indien nodig mag voor optimale
werking de antenne verplaatst worden.

Eenvoudige installatie
Snel te installeren;
- 100% draadloos
- Geen kennis van elektriciteit nodig.

n

Snel in te stellen
Programmeertoets op motorkop.
n Stel eenvoudig de eindlimieten in
met de afstandsbediening.
n

Betrouwbaarheid en veilig
Veilig protocol.
n Somfy verbonden oplossingen.
n Het Somfy-merk, vertrouwen en
kwaliteit.
n

Afmetingen
Lengte L = 104mm

Min. bovenrail breedte 50 mm
Certificeringen

www.somfy.com

Esthetische integratie
Draadloos systeem, dus installeren
zonder de muren te beschadigen.
n Motor verborgen in bovenrail.
n Keuze uit verschillende batterij
oplossingen.
n

Eenvoudig gebruik en onderhoud
n Oplaadbare batterij (gemiddeld
opladen 1 maal/jaar).
Betrouwbaarheid en veiligheid
Beste lithium-ion technologie
prestaties, of standaard AA
batterijen.
n Geen elektrische bedrading, geen
snoeren, veilig voor kinderen.
n Somfy kwaliteit en garantie.
n

Prestaties
Nominaal koppel

1 Nm

Nominale snelheid

10 opm

Instelbare snelheid

15-30 in stappen van 1 opm

Radioprotocol

RTS

Radiofrequentie

433,42 MHz

Voeding

Externe li-ion oplaadbare, standaard AA x
8 batterijen of 12V voeding

