
Made in Germany 

Automatische rolluiken die zonder trekken of sleuren aan het rolluiklint helemaal vanzelf openen en sluiten – daarvan dromen veel
consumenten. Met automatische lintopwinders van RADEMACHER kan dit comfort heel eenvoudig achteraf worden ingebouwd.
Bijzonder actueel is de klassieke RolloTron in een volledig nieuw design. Dankzij de duidelijke lijnen, het grote verlichte display,
moderne symbolen en hoogwaardige materialen past deze nu nog beter in een modern interieur.
De RolloTron apparaten bestaan ook in radiografische varianten – met veel andere comfortabele toepassingen voor de huisautomati-
sering. Meer informatie hierover vindt u op www.homepilot.de.

Elektronische lintopwinders

RolloTron – De klassieker opnieuw beleven

Kleine moeite – grote werking.

4. Stekker insteken3. RolloTron monteren1. Oude lintopwinder demonteren 2.  Lint insteken en bevestigen

www.rademacher.de

RADEMACHER
RolloTron



Toebehoren

Zonne-/schemeringssensor,
in verschillende lengten verkrijgbaar

Voordelen in één oogopslag

RolloTron Standard
•  Universeel inzetbaar: voor alle gangbare lintkasten 

vanaf een breedte van 36 mm
•  Montage en inbedrijfstelling in circa 10 minuten
•  Rustige loop door geïntegreerde soft-start / softstop
 functie
•  Memoryfunctie: eenvoudige tijdfunctie herhaalt
 geprogrammeerde openings- en sluitingstijden in
 24-uurritme
•  Zon-/schemerfunctie met Z/S-sensor mogelijk
•  Veiligheid door obstakelherkenning

RolloTron Comfort – Pluspunten aan comfort
•  Verlicht, groot display
•  Talrijke automatische functies:
 •  Dag-, week-, weekend- en astroprogramma
  individueel instelbaar
 • Ventilatie- en zonnepositie vrij instelbaar
  Toevalsfunctie (gesimuleerde aanwezigheid)
•  Automatische omschakeling zomer-/wintertijd
•  Vrij instelbare loopsnelheid
•  Gewenste %-positie (bijv. 80 % sluiten) direct
 selecteerbaar
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Technische gegevens

Type RolloTron RolloTron Plus

Voedingsspanning 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Lintbreedte 15 mm / 23 mm 23 mm

Stand-by-verbruik < 0,35 W < 0,35 W

Maximaal trekvermogen 45 kg 60 kg

Toegestaan rolluikoppervlak (m²). De gegevens zijn richtwaarden. 
Er werd rekening gehouden met de wrijving die voor rolluiken gebruikelijk is.

4 kg/m² (bijv. lichte aluminium 
en kunststof rolluiken) ca. 6 m² ca. 10 m²

7 kg/m² (bijv. zware aluminium  
en houten rolluiken) ca. 3 m² ca. 6 m²

1423 60 19
Plus ultrawit

RolloTron Standard

1423 45 19
ultrawit

1415 45 19
smal lint ultrawit

Ook als RolloTron Standard radiografische DuoFern lintopwinder leverbaar

RolloTron Comfort

1623 45 19
ultrawit

1615 45 19
smal lint ultrawit

1623 60 19
Plus ultrawit

Ook als RolloTron Comfort radiografische DuoFern lintopwinder leverbaar
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Lengte Artikelnummer

0,75 m 7000 00 88

1,5 m 7000 00 89

3,0 m 7000 00 90

5,0 m 7000 00 91

10,0 m 7000 00 92

Stagobel Electro
Karrewegstraat 50 - 9800 Deinze
Tel. 09/381 85 00 - Fax 09/381 85 01 - E-mail: info@stagobel.be

www.rademacher.de
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