
WireFreeTM serie
100% draadloze motorsystemen voor  
binnenzonwering en raamdecoratie

Roll up 28 RTS
100% draadloos motorsysteem voor binnenzonwering en raamdecoratie

Elektrisch bediende, geautomatiseerde 
raamdecoratie en binnenzonwering  
creëren elke dag opnieuw sfeer en comfort 
in een mooi interieur. 

l Gemakkelijke bediening:
 Zo gebruiksvriendelijk dat u niet meer zonder wilt, 

vooral met raamdecoratie van groot formaat of 
waar u moeilijk bij kunt.

l Programmering en automatisering:
 Raamdecoratie kunt u vooraf programmeren om 

te openen of te sluiten. Bij te sterk zonlicht weet 
uw zonnesensor wel raad. En wanneer u niet 
thuis bent, geeft het systeem de indruk van wel.

l Bescherming én veiligheid voor raamdecoratie, 
stoffen en kinderen:

 Geen vlekken doordat de bedieninig dmv een 
afstandbediening gaat...

l Eenvoudige montage:
 De draadloze oplossingen van Somfy betekent 

dat u elektrisch raamdecoratie eenvoudig kunt 
monteren.

Toepassingen

# 1002481 

In de motorkop: 
• Ingewerkte programmeerknop 
• Vast verbonden motorkabel
• Vast verbonden radioantenne

Rolgordijn Vouw- of  
plisségordijnen

Jaloezieën



L

8 x 10 x

Afmetingen (mm)

Technische kenmerken

L 335 KABELTYPE

 

Stekkertype:   JST 

Kabellengte:  30 cm

Prestaties

Spanningsvoeding DC

Beschermingsgraad IP 30

EINDSCHAKELEENHEID Elektronisch

Vermogen van eindschakelaar 110 toeren

Temperatuurbereik 0°C tot 60°C

Isolatieklasse Klasse III

Nominale spanning 12V DC

Koppel 1,1 Nm

Snelheid 28 tpm

Radiofrequentie voor RTS 433,42 MHz

Stroombronnen

Niet herlaadbare batterijen Herlaadbare batterijen 12V AC/DC trafo

Enkelvoudige montage  
1 x #9018685

10 AA NiMH-batterijen
1 x #9018621

Verkrijgbaar in 100V -240V AC.
#1822445

Met wandlader Met zonnepaneel Directe stekker op de motor

Enkelvoudige montage
1 x #9018608  

Buis met batterijen  
+ zonnepaneel

(Zonnepakket #9019034)

Inclusief stekkers voor: 
VS – GB – EU - AUSTRALIË OF OF

Tweevoudige montage
2 x #9018685 

Tweevoudige montage
2 x #9018608 

Verplicht te gebruiken met:
AC wandlader #9018620 

Inclusief stekkers voor: 
VS – GB – EU - AUSTRALIË 

8AA lithiumbatterijen
1x #9014834

Hoofdkenmerken

• Bedieningsfuncties: op, neer, tussenstand en lamellen 
gekanteld

• Geschikt voor rol-, vouw- en plisségordijnen en jaloezieën

• Talrijke stroombronnen mogelijk

• Long-life batterijen

• Eenvoudig te installeren. 

• Witte, kleine motorkop 

• Onopvallende installatie

Compatibel met staal- en aluminiumbuizen vanaf 26,6 mm binnendiameter

(te gebruiken met kabel  
#9018625)

(te gebruiken met kabel  
#9018625)



30cm
M (L)

F (L) M (L)

30cm
M (L)

F (L) M (L)

M (L)

F (L)

#9018623 / #9016736 / #9018624

25cm / 120cm / 240cm

#9018623 / #9016736 / #9018624

25cm / 120cm / 240cm

F (L)
#9018685Buis voor 8xAA lithiumbatterijen

F (L)
#9018608Buis voor 10xAA NiMH-batterijen

M (L) AC/DC WANDLADER

#9018620
3 m

F (L)

#9018608: Buis + klemmen voor 
herlaadbare 12V batterijen

Buis voor 10xAA NiMH-batterijen

M (L)30cm
M (L)

F (L)

25cm
#9018682  Zonnepaneel

#9019034 ZONNEPAKKET inhoud:

M (L)

M (L)

F (L)

2x #9018685 niet herlaadbaar    
2x #9018608 herlaadbaar

F (L)30cm
M (L)

F (L)

25cm

#9018625 (25cm)
#9018626 (verloop 25/70cm) 

BUIZEN VOOR 8xAA LITHIUMBATTERIJEN OF 10xAA NiMH-BATTERIJEN

30cm
M (L)

F (L) M (L)
#9018623 / #9016736 / #9018624

25cm / 120cm / 240cm

F (L) 12VDC STROOMVOEDING

#1822445
3 m

110VAC-230VAC

MOTOR

MOTOR

MOTOR

MOTOR

MOTOR

Draadloze motor

Overzicht van kabels en stroombronnen

Mogelijke kabels Mogelijke stroombronnen

Ook verkrijgbaar als losse reserveonderdelen:  
#9018628: 60cm Y-kabel voor zonnepaneel  
#9018629: 120 cm Y-kabel voor zonnepaneel 

+  #9015897: Montagebeugels 
voor zonnepaneel

+ #9018115: Plakband &  
 alcoholdoekje voor zonnepakket

#9018627: 25 cm Y-kabel voor zonnepaneel

BELANGRIJK!

Batterijen worden afzonderlijk verkocht



Buistoebehoren

FABRIKANT BUISPROFIEL MEENEMER AANDRIJFWIELEN

inclusief schroef en sluitring

Rollease  32mm #9018474 #9018476

Rollease  38mm #9018475 #9018477

Louvolite  40mm #9018588
#9018598

incl. motorplaatje + schroeven

Silhouette II  40mm #9018590
#9018600

incl. antidraaiklem  
+ tapeindsteun

Shangri-La  38mm #9018587 #9018597

HD Vignette  45mm #9018585
#9018595

incl. antidraaiklem  
+ tapeindsteun

HD  31mm #9018583 #9018591

HD  37mm #9018586 #9018593

Mechoshade 35mm #9018607 #9018605

Creation Baumann 34 mm #9018584 #9018594

Ronde buis
Binnendiameter: 26,6 mm

Direct geleverd  
met motor

#9018478



8 x

10 x

Motor accessoires

CATEGORIE ACCESSOIRES ARTIKELNUMMER OMSCHRIJVING

AC/DC

1822445
12V AC/DC Plug in  
transformator

9018620
A/V Wandlader voor NiMH 
oplaadbare batterijen

Buizen voor batterijen

9018685
Buis voor 12V oplaadbare  
batterijen (8 x AA Lithium)  
incl. clips

9018608
Buis voor 12V oplaadbare  
batterijen (10 x AA NiMH)  
incl. clips

Batterijen

9014834 8 AA Lithium batterijen

9018621
10 AA NiMH oplaadbare  
batterijen

Zonnepaneel 9019034
Buis met batterijen en  
zonnepaneel als pakket

Kabels

9018623
25 cm verlengingskabel voor 
buis met batterijen 

9016736
120 cm verlengingskabel voor 
buis met batterijen

9018624
240 cm verlengingskabel voor 
buis met batterijen

9018625
25 cm verlengingskabel voor op-
tie met 2 buizen voor batterijen

9018626
Y'-kabel voor optie met 2 buizen 
voor batterijen - 25 en 70 cm

9018627
25 cm 'Y'-kabel voor zonne-
paneel en buis voor batterijen

9018628
60 cm 'Y'-kabel voor zonne-
paneel en buis voor batterijen

9018629
120 cm 'Y'-kabel voor zonne-
paneel en buis voor batterijen

9018686 25 cm motor kabel

9018687
30 cm verbindingskabel  
(mannetjesdeel)

9018688
30 cm verbindingskabel  
(vrouwtjesdeel)
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