
Elke ochtend en avond hetzelfde ritueel ; grij pen naar de rolluikriem om de rolluiken naar omhoog of 
omlaag te brengen ; steeds met hetzelfde luide knarsende en kletterend geluid. Zou het niet handiger 
zij n, mocht u dit kunnen doen door een druk op een drukknop of zelfs met een smartphone app?

Vanaf nu is dat zo eenvoudig met onze nieuwe FRM60 draadloze buismotoren voor rolluiken en textiel-
zonneweringen. Dankzij  de geïntegreerde EnOcean module is er geen extra installatiewerk nodig om 
de actoren te monteren. Sluit gewoon de motor aan, leer de drukknop in … klaar!

Bij zonder stil: als het 'langzaam bewegen' gestart wordt door langer op een draadloze zend-
drukknop te duwen, beweegt het rolluik bij zonder zacht en stil in de zogenaamde fl uistermodus.

Exacte positionering: wanneer de bediening gebeurt via een smartphone kunnen de stuurbeve-
len 'op' en 'neer' gegeven worden met nauwkeurige positie-informatie. Omdat de draadloze buis-
motor na elke rit zij n exacte positie terugmeldt, wordt de positie altij d correct weergegeven in de 
app. Wanneer de eindposities bereikt worden, wordt de positie automatisch gesynchroniseerd.

WIRELESS ENOCEAN BUISMOTOREN 
MET FLUISTERMODUS
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WIRELESS ENOCEAN BUISMOTOREN FRM60M10 EN FRM60M20

FRM60M10
Draadloze buismotor 230 V/115 W voor SW60 (stalen as), koppel 10 Nm, snelheid 14 tr/min, met 

adapterset, kogellager en fl uistermodus. De draadloze buismotor heeft een totale lengte van 

466 mm. Hij  is uitgerust met een gordij nbescherming en een geruisloze zachte rem.

 Intelligente krachtmeting
 Gordij nbescherming op/neer met vrij e loop (koppelafschakeling)
 Verstelbare ontgrendeling
 Eindposities instelbaar via de montagekabel
 Geruisloze zachte rem
 Beschermingsgraad IP44
 Looptij d 10 minuten

FRM60M10 Draadloze buismotor, koppel 10 Nm, toerental 14 tr/min, 
fl uistermodus 5/min

EAN 4010312321249

FRM60M20
Draadloze buismotor 230 V/184 W voor SW60 (stalen as), koppel 20 Nm, snelheid 14 tr/min, met 

adapterset, kogellager en fl uistermodus. De draadloze buismotor heeft een totale lengte van 

526 mm. Hij  is uitgerust met een gordij nbescherming en een geruisloze zachte rem.

 Intelligente krachtmeting
 Gordij nbescherming op/neer met vrij e loop (koppelafschakeling)
 Verstelbare ontgrendeling
 Eindposities instelbaar via de montagekabel
 Geruisloze zachte rem
 Beschermingsgraad IP44
 Looptij d 10 minuten

FRM60M20 Draadloze buismotor, koppel 20 Nm, toerental 14 tr/min, 
fl uistermodus 5/min

EAN 4010312321256


