
Elektrische gordijnsystemen. 

  is een elektrische gordijnrail voor verticale schuifgordijnen. 



Technische kenmerken: 

 is een verbeterd elektrisch gordijnrailsysteem voor parti-

culieren en projecten   voor middelzwaar gebruik. De rail kan tot 90° gebogen 

worden met een straal van 30 cm of in grote bochten.  

Motor: De motor is uitermate fluisterstil (minder dan 30 dB) en samen met de  

dubbele rolglijders geeft dit dus geen storend geluid bij het bedienen van de         

gordijnen. Sterke motor van 1 Nm of 2 Nm die zowel onder als bovenop de rail 

geplaatst kan worden. Voor zware toepassingen kunnen de motors in tandem 

gezet worden.    

Voeding: De motor heeft een 230 volt voeding met een interne transfo naar 24 

volt.  

Sturing: Standaard met een interne RTS ontvanger, een dry contact en een 

RJ485 stekker en datakabel kan de motor op alle andere manieren gestuurd 

worden zoals met een wandschakelaar of domotica.   

Touch control: Indien u de gordijnen met de hand wil verschuiven zal de 

motor automatisch beginnen lopen. De Touch control kan uitgezet worden indien 

gewenst.  

Vrij loop: Bij stroomuitval kan u de gordijnen gewoon manueel bedienen. 

Afstelling: De motor krijgt bij het eerste gebruik automatisch een              

elektronische  afstelling in het geheugen, die gemakkelijk aangepast kan       

worden. Bij een eventuele blokkering stopt de motor op weerstand maar onthoud 

zijn oorspronkelijke instellingen. 

Rail: br30 mm x h 25 mm. aluminium wit gelakt. 

Rollers: Dubbel wieltje met draaibaar oog, zéér soepel lopend. 

Voorloper en overschuif:  Met wieltjes en verlengarm. 

Tandriem: In hoogwaardig polyurethaan met speciale kevlar doek verstevigd, 

zeer duurzaam en vrijwel geluidloos.  

Steunen: Afhankelijk van de plaatsing met kliksteunen, draai plafondsteunen 

of wandsteunen. 



Confectie:  

Wij kunnen stoffen leveren en de confectie verzorgen. 

Plaatsing:  

Indien gewenst doen wij de opmeting, plaatsing en volledige afwerking.                          

Garantie: 

Standaard garantie 5 jaar op het systeem inclusief de motor.                                                              

Niet op de stoffen en confectie. 

Referenties: 

 Raadszaal Wichelen  

 Theater parochiezaal Wichelen  

 Horta paviljoen Brussel 

 The Link 21 Herentals 

 Particuliere woningen  

 



Sturingen: 

De  motor heeft als voeding 230 volt met een interne trans-

fo naar 24 volt DC.  

De motor heeft een interne RTS ontvanger zodat er geen losse onderdelen extra 

geplaatst moeten worden in de buurt van de motor.  

Onze afstandsbedieningen werken met 1 / 2 / 6  of 16 kanalen en meerdere sys-

temen kunnen gegroepeerd worden per kanaal. Ook andere sturingen kunnen 

compatibel werken zoals een tijdschakelaar, lichtsensor, enz. 

Installatie op domotica is mogelijk, steeds in overleg met de installateur. 

Het is ook mogelijk andere gordijnsystemen te sturen die met hetzelfde MHz 

433.92 signaal werken, zoals onze 

 optreksystemen. 
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