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KANTOOR automatioN HOme automatioNHOTel automatioN

fOResTgROup . n l

just a gentle touch…

Rf
BedieNiNg

ulTRA
StiL

verkrijgbaar in wit

smART KlICK plAfONDsTeuN

100/doos

1018201000

gepoedercoat, de rail kan 
worden in- en uitgeklikt.

WANDHOuDeR VOOR ADApTeR

1/doos

5201002001

de adaptor kan hiermee op 
de wand bevestigd worden.

fms OVeRsCHuIfglIJDeR R/l

15/doos

5215901000

multifunctioneel - arm kan 
worden opgekeerd. glijdt 
soepel door bochten. in 
combinatie met stiffner te 
gebruiken.

fms VOORlOpeR R/l

15/doos

5215801000

multifunctioneel - arm kan 
worden omgekeerd.  
glijdt soepel door bochten. 
in combinatie met stiffner te 
gebruiken.

fms TANDRIem

100 mtr/rol

5105501000

Flexibele Kevlar tandriem, 
welke soepel in de FmS rail 
loopt.

fms glIJDeR

250/doos

2510101000

inklikbaar, uV-bestendig, 
kunststof, 10 glijders per strip

fms RAIl

10/bundel

5101001580
5101001700

aluminium extrusie,  
gepoedercoat. Lengtes:
5,80 meter
7 meter

TCs sTIffNeR

15/doos

5116001000

Wordt eerst in het gordijn 
gestikt, alvorens aan de 
FmS overschuifglijder 
of Voorloper te worden 
bevestigd.

fms ReTOuR pOelIe

1/doos

5103011100

Wordt aan de andere zijde 
van de rail bevestigd.

fms mOTOR pOelIe

1/doos

5103011000

Voor bevestiging van de 
motor aan de FmS rail.

fms meeNemeR

50/doos

5103011500

Voor bevestiging van 
overschuifglijder of 
Voorloper aan de FmS 
tandriem.

DIsTRIBuTeuR:

met bedrading aan onderzijde 
motor te koppelen.

Afmeting: 6,5 x 5,5 x 2,7 cm.

1/doos

5201001900

fOResT puls WANDsCHAKelAAR

fms BuIgsTRIp

1/set
5160100000

5160600000

Voor FmS rail
90 cm tbv Contract 
Buigapparaat
7 mtr tbv elektrisch 
buigapparaat

de koordlengte is 60cm en 
zal voor optimaal ontvangst 
zichtbaar geplaatst moeten 
worden.

in combinatie met de 
Shuttle infrarood module  
te gebruiken. 6-kanaals.

1/doos

5201001260

1/doos

5201001250

sHuTTle INfRA ROOD AfsTANDsBeDIeNINg

sHuTTle INfRAROOD mODule

1/doos

5201001700

1/doos

5201001750

fOResT Z-WAVe AfsTANDsBeDIeNINg

sHuTTle Z-WAVe mODule

(HOOg fRequeNT)
Kan het signaal van iedere 
Z-wave afstandsbediening 
verwerken.

in combinatie met de  
Z-Wave module te  
gebruiken. Hoog frequent  
en 5-kanaals.

fOResT mulTI AfsTANDsBeDIeNINg

1/doos

5201001450

(INClusIef HOuDeR)
in combinatie met de 
Hoog Frequent module te 
gebruiken. Hoog frequent en 
5-kanaals.

HOOg fRequeNT mODule

1/doos

5201001350

in combinatie met Forest 
multi afstandbediening te 
gebruiken

VeRsTelBARe smART KlICK 
AfsTANDsTeuN eNKel

100/doos

1020801115

Rail is in- en uitklikbaar, van 
7,5 cm tot 11,5 cm. 

VeRsTelBARe smART KlICK 
AfsTANDsTeuN DuBBel

50/doos

1020801195

Rail is in- en uitklikbaar, van 
6,5 cm tot 10 cm + van 15 cm 
tot 19,5 cm.

AlumINIum smART KlICK 
AfsTANDsTeuN

1020301…

7,5 cm enkel 20/doos

10 cm enkel 20/doos

15 cm dubbel 15/doos

20 cm dubbel 15/doos

25 cm drievoud  10/doos

Rail is in- en uitklikbaar, 
gepoedercoat. door vorm en 
materiaal zeer stabiel.

fOResT sHuTTle mOTOR 24 VOlT DC

1/doos

5231000000

Basis motor met standaard  
touch impuls en vrijloop.

Afmeting: 7 x 5 x 23 cm.

fOResT ADApTeR

universele witte adapter 
Afmeting: 11 x 5 x 3 cm.
Stekker voor adapter:

Forest adaptor set compleet  
(incl wandhouder)

1/doos
5201002000
5201001101

1/box
5201002002

fOResT luBRICANT

Voor smering van de 
FmS tandriem

1/doos

5109010000



fOResT  pARTNeRsHIps

www.amx.com
In Concert Partner.

www.knx.nl
KnX partner   

www.zwave.com
Z Wave alliance partner

www.crestron.com
I2P partner      

www.smart-homes.nl 
Smart homes partner

de Forest Shuttle is compatible met nog vele andere gebouw 
en domotica systemen vanwege zijn modulaire karakter en 
de RQ bus aansluiting. uniek in zijn soort!

pRODuCT  INfORmATIe

•		Touch	Impulse	Technologie,	simpele	handbeweging	
activeert het systeem.

•		Geïntegreerde	vrijloop	in	de	motor,	waardoor	bij	
stroomstoring het gordijn handmatig bedienbaar blijft.

•		Modulair	opgebouwde	motor	waardoor	vele	
besturingsopties mogelijk zijn, zoals: RF, infrarood, 
Z-wave, domotica systemen, etc.

•		Motor	loopt	soepel	en	fluister	stil	(15	cm/sec).
•		Bij	het	starten	en	stoppen	heeft	de	motor	een	

gereguleerde op- en afloopsnelheid.
•		Eind-	en	tussenposities	zijn	automatisch	in	te	stellen.
•		Touch	Impuls	gevoeligheid	is	instelbaar	in	2	posities.
•		Gordijnpakket	kan	in	iedere	gewenste	positie	afgesteld	

worden.
•		Indien	gewenst	kan	de	Touch	Impuls	ook	uitgeschakeld	

worden.
•		24	Volt	Power	Input,	met	witte	230	Volt	adaptor.
•		Motor	poelie	verbindt	motor	met	FMS	rail.
•		Alle	KS	steunen	zijn	toepasbaar.
•		Trekkracht:	1,5	Nm.
•		Afmetingen:	 Motor:	 70	x	50	x	235	mm
   adaptor: 50 x 110 x 30 mm

speC If ICAT Ies

•	Gewicht:	303	gram	/	meter.
•	Afmeting:	20	x	20	mm.
•	Aluminium	extrusie
•	Schaal	1:1

BuIgeN

de gemotoriseerde rail kan gebruikt worden in één of 
twee 90 graden bochten. de rail kan gebogen worden 
met een radius van 20 cm. Bochten met een grotere 
radius kunnen gebogen worden met het elektrische 
buigapparaat. ook te buigen zijn halfronde cirkels met 
een grote radius.

TANDem Appl ICAT Ie

informatie op aanvraag beschikbaar.

Min. 55 cm

Min. radius 50 cm30 cm

20 mm

20 mm

BesTuRINgsOpT Ies

NOODBeDIeNINg

Rf/ HOOg fRequeNT BesTuRINg

sCHAKelAAR BesTuRINg

INfRA ROOD BesTuRINg

geBOuW BesTuRINg

elektrische bediening door een sim-
pele handbeweging, waarmee het 
gordijn geopend en/of gesloten kan 
worden. Standaard beschikbaar.

TOuCH Impuls BesTuRINg

gordijnsysteem functioneert altijd, 
ook bij een eventuele stroomsto-
ring.  dit is mogelijk doordat er een 
vrijloop is ingebouwd. Standaard 
beschikbaar.

Via een kabelaansluiting aan de 
onderzijde van de motor kan voor 
de Forest puls schakelaar gekozen 
worden. 

infra rood module met iR zender. de 
infra rood zender kan ook gebruikt 
worden om andere iR zenders te 
programmeren. de infra rood mo-
dule heeft een lengte van 60cm.
optioneel toepasbaar met aparte 
module.

HOTel BesTuRINg

draadloze bediening met 5-kanaals 
afstandbediening. met behulp van 
de meegeleverde houder kan de 
bediening ook als draadloze wand-
schakelaar worden gemonteerd. 
optioneel toepasbaar met aparte 
module.

draadloze domotica communica-
tie met data terugkoppeling en 
automatische routing in een “mesh 
networking” omgeving. open pro-
tocol met “scène” control. optioneel 
toepasbaar met aparte module. 

mogelijk via bedrade aansluiting 
aan onderzijde van de motor in 
combinatie met een relais interface. 
individuele bediening per kamer blijft 
ook mogelijk.

met de 2 RQ bus aansluitingen aan 
de onderzijde van de motor is het 
mogelijk om meerdere motoren te 
koppelen. Bediening kan individueel 
of in een groep.

een applicatie sheet van de Shuttle motor is beschikbaar op onze website en wordt meegeleverd met de motor.

Rf Z-WAVe DOmOTICA BesTuRINg

fuNCTIes
oNdeRZijde motoR
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100/doos
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worden in- en uitgeklikt.

WANDHOuDeR VOOR ADApTeR

1/doos
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de adaptor kan hiermee op 
de wand bevestigd worden.
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worden omgekeerd.  
glijdt soepel door bochten. 
in combinatie met stiffner te 
gebruiken.

fms TANDRIem

100 mtr/rol

5105501000

Flexibele Kevlar tandriem, 
welke soepel in de FmS rail 
loopt.

fms glIJDeR

250/doos

2510101000

inklikbaar, uV-bestendig, 
kunststof, 10 glijders per strip

fms RAIl

10/bundel

5101001580
5101001700

aluminium extrusie,  
gepoedercoat. Lengtes:
5,80 meter
7 meter

TCs sTIffNeR

15/doos

5116001000

Wordt eerst in het gordijn 
gestikt, alvorens aan de 
FmS overschuifglijder 
of Voorloper te worden 
bevestigd.

fms ReTOuR pOelIe

1/doos

5103011100

Wordt aan de andere zijde 
van de rail bevestigd.

fms mOTOR pOelIe

1/doos

5103011000

Voor bevestiging van de 
motor aan de FmS rail.

fms meeNemeR

50/doos

5103011500

Voor bevestiging van 
overschuifglijder of 
Voorloper aan de FmS 
tandriem.

DIsTRIBuTeuR:

met bedrading aan onderzijde 
motor te koppelen.

Afmeting: 6,5 x 5,5 x 2,7 cm.

1/doos

5201001900

fOResT puls WANDsCHAKelAAR

fms BuIgsTRIp

1/set
5160100000

5160600000

Voor FmS rail
90 cm tbv Contract 
Buigapparaat
7 mtr tbv elektrisch 
buigapparaat

de koordlengte is 60cm en 
zal voor optimaal ontvangst 
zichtbaar geplaatst moeten 
worden.

in combinatie met de 
Shuttle infrarood module  
te gebruiken. 6-kanaals.

1/doos

5201001260

1/doos

5201001250

sHuTTle INfRA ROOD AfsTANDsBeDIeNINg

sHuTTle INfRAROOD mODule

1/doos

5201001700

1/doos

5201001750

fOResT Z-WAVe AfsTANDsBeDIeNINg

sHuTTle Z-WAVe mODule

(HOOg fRequeNT)
Kan het signaal van iedere 
Z-wave afstandsbediening 
verwerken.

in combinatie met de  
Z-Wave module te  
gebruiken. Hoog frequent  
en 5-kanaals.

fOResT mulTI AfsTANDsBeDIeNINg

1/doos

5201001450

(INClusIef HOuDeR)
in combinatie met de 
Hoog Frequent module te 
gebruiken. Hoog frequent en 
5-kanaals.

HOOg fRequeNT mODule

1/doos

5201001350

in combinatie met Forest 
multi afstandbediening te 
gebruiken

VeRsTelBARe smART KlICK 
AfsTANDsTeuN eNKel

100/doos

1020801115

Rail is in- en uitklikbaar, van 
7,5 cm tot 11,5 cm. 

VeRsTelBARe smART KlICK 
AfsTANDsTeuN DuBBel

50/doos

1020801195

Rail is in- en uitklikbaar, van 
6,5 cm tot 10 cm + van 15 cm 
tot 19,5 cm.

AlumINIum smART KlICK 
AfsTANDsTeuN

1020301…

7,5 cm enkel 20/doos

10 cm enkel 20/doos

15 cm dubbel 15/doos

20 cm dubbel 15/doos

25 cm drievoud  10/doos

Rail is in- en uitklikbaar, 
gepoedercoat. door vorm en 
materiaal zeer stabiel.

fOResT sHuTTle mOTOR 24 VOlT DC

1/doos

5231000000

Basis motor met standaard  
touch impuls en vrijloop.

Afmeting: 7 x 5 x 23 cm.

fOResT ADApTeR

universele witte adapter 
Afmeting: 11 x 5 x 3 cm.
Stekker voor adapter:

Forest adaptor set compleet  
(incl wandhouder)

1/doos
5201002000
5201001101

1/box
5201002002

fOResT luBRICANT

Voor smering van de 
FmS tandriem

1/doos

5109010000


