ROLLUIK OP
ZONNE-ENERGIE
DE KEUZE VOOR 100 % DRAADLOOS.

Autonome en ecologische
werking
Zonder bekabeling, makkelijk
te installeren
Geen schade aan de binnenen buitenkant van de woning
Werkt in alle
weersomstandigheden
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(*) Paneel en batterij

Meer info op

www.soprofen.be

Uw verkoper:

SOPROFEN,
DE KEUZE VOOR EEN VEILIG EN COMFORTABEL HUIS
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Alle voordelen van elektrische rolluiken zonder de aansluitwerkzaamheden.
Geniet van duurzame energie.
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AUTONOOM ROLLUIK OP ZONNE-ENERGIE

*

(*) Paneel en batterij

OXIMO 40 WIREFREE RTS MOTOR
Buismotor in de as met de nieuwste technologie: stopt automatisch bij
obstakels, vergrendelt zich bij vorst en regelt zelfstandig zijn eindstanden.
Dankzij de compacte afmetingen is onze autonome motor tevens de ideale
oplossing om uw bestaande rolluiken te automatiseren.

GEÏNTEGREERDE BATTERIJ IN DE VOORZETKAST.
Beperkte afmetingen van de voorzetkast en een optimale oprol van het
blad.

HET FOTOVOLTAÏSCH PANEEL IS SLECHTS 7MM DIK
Het paneel wordt discreet en proper gemonteerd zonder zichtbare vijzen
of rivetten. Mits een correcte plaatsing in rechtstreeks zonlicht levert het
voldoende energie, ongeacht de windrichting dat het rolluik geplaatst wordt.

GELEVERD MET EEN 1 KANAALS-RTS SMOOVE ZENDER
De motor op zonne-energie kan aangeboden worden met alle bestaande
RTS-zenders en accessoires**.

DE TROEVEN VAN SOPROFEN ROLLUIKEN
SNELLE EN MAKKELIJKE PLAATSING
Draadloos, makkelijk te installeren
en gebruiksklaar geleverd.
Makkelijk toegankelijke batterij.

RENOVATIE ZONDER SCHADE
Geen aansluiting op het stroomnet.

Axis 50 technologie
Neemt weinig plaats in dankzij een optimale oprol van
het rolluikblad op de ronde en geprofileerde stalen as.
Het blad wordt beschermd door het vilt op
de starre ophangveren.
Verhoogde veiligheid dankzij de ophangveren
in geëxtrudeerd aluminium.

Geen elektrische bekabeling.
Geen muurdoorboringen nodig.

ZUINIG
Zuinige motor die zijn eigen energie voorziet.
compatiebel met rts-sensoren of een klok om de energiebesparing
te optimaliseren.
Blijft zonder zon 15 dagen werken (bij éen cyclus ophalen/neerhalen
per dag), werkt in alle weersomstandigheden tussen -20°C tot +70°C.

* Met uitzondering van Tradi luiken (met kanteling).
** Niet combineerbaar met sequentiële bedieningen
(Keygo, Keytis, Digicode…).

