
Elektrische gordijnsystemen. 

 is een elektrisch optreksysteem  voor horizontale gordijnen. 



Technische kenmerken: 

is een elektrisch gordijnrailsysteem voor optrekgordijnen. 

Het systeem werkt met een ingebouwde buismotor op 230 volt. Door middel van 

koordjes kan het gordijn opgetrokken worden tot op een maximum hoogte van  ± 550 

cm (lengte tot 580 cm). 

Cassette: De cassette is vrijwel gesloten en voorzien van een klittenband haak    

waarop de stof bevestigd wordt  voor een afgewerkt resultaat.                                                                         

Kleur: WIT. Afmetingen Br 7 cm x H 6.5 cm .    

Dichting: Met deze rubber strip worden de openingen onderaan afgedekt om het ge-

luid van de motor nog extra te dempen.  

Koordgeleider: Als optie mogelijk om het koord tot aan de voorkant te brengen, zodat 

deze mooi strak oploopt.  

Koorddrums: Zéér soepel lopend koordopwind systeem. Voor onderhoud van de stof 

(was of droogkuis) kan het koordje losgemaakt worden zonder het systeem te        

demonteren. Koordjes kunnen ook in een aangepaste kleur geleverd worden. 

Motor: Is een buismotor. Er zijn verschillende types motors mogelijk, met of zonder 

interne ontvanger. Diverse sterktes zijn beschikbaar zodat voor elk gordijngewicht een 

aangepaste motor leverbaar is.  

Bekabeling:  Het is belangrijk om dit af te stemmen op het type sturing en type motor.          

Met een afstandsbediening is een 3 x 1.5 mm draad voldoende. Met een schakelaar 

moet een 4 x 1.5 mm draad van de schakelaar naar de motor voorzien worden. Met 

een domotica systeem moet een sturingskabel compatibel met de motor voorzien  

worden.  

Sturing: Met een interne RTS ontvanger en afstandsbediening. Ook een vaste wand-

schakelaar is leverbaar. Automatiseren is mogelijk via domotica, Tablet of iPad. Elk 

systeem is apart en/of in groep bedienbaar. De mogelijkheden zijn hierin vrijwel einde-

loos.  

Afstelling: Mechanisch of elektronisch afhankelijk van het type motor. Het systeem 

kan uiteraard afgesteld worden op elk gewenste hoogte. 

Steunen: wordt afhankelijk van de plaatsing met plafond- of wandsteunen geleverd. 



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  

Motor 230 volt 3 Nm 6 Nm 8 Nm 10 Nm 

     

optrekgewicht 8 kg 12 kg 16 kg 20 kg 



Sturingen: 

De motor heeft als voeding 230 volt.  

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 meerde-

re systemen kunnen gegroepeerd worden per kanaal. Ook andere sturin-

gen 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 en 

schuifgordijn. 
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