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VERLICHTING

SMART HOME SYSTEM  
– COMPATIBEL MET DE TOEKOMST!
De basis voor het Smart Home System HomePilot® vormt het bidirectionele 
radiografische systeem DuoFern van RADEMACHER. DuoFern is een integraal 
en zelfstandig radiografisch systeem dat op uitgebreide ervaring en 
technische kennis baseert en tevens "Made in Germany” is. 

Met de HomePilot® bestuurt u uw huistechniek heel eenvoudig via 
smartphone, tablet of pc: rolluiken, raffstores, markiezen, verlichting, 
radiatoren, poorten, camera’s en nog veel meer. En dat niet alleen als u thuis 
bent. Via uw internetrouter bestuurt u uw huistechniek van waar ook ter 
wereld. 

HEEL EENVOUDIG MET  
HOMEPILOT®

170°

Bij de eerste zonnestralen gaan de rolluiken in de slaapkamer 
omhoog, in de badkamer is het al lekker warm en de radio gaat aan 
– met ons Smart Home System HomePilot® worden tal van functies 
in huis volledig automatisch geregeld en de bewoners kunnen de 
dag heel comfortabel beginnen of ontspannen beëindigen. 

Dit is mogelijk dankzij het slimme netwerk van verschillende huistechnische el-
ementen zoals rolluiken en zonwering, verwarming, licht en elektrische apparaten. 
Maar ook veiligheidscomponenten zoals rookmelders en camera’s kunnen in het 
systeem worden geïntegreerd. 

Bestaande gebouwen kunnen ook achteraf heel eenvoudig worden geautomati-
seerd – zonder openbreken van de muren of omslachtige bedrading. Bovendien 
kunt u het HomePilot®-systeem op elk moment met aanvullende of nieuwe com-
ponenten uitbreiden. Het uitgangspunt voor HomePilot® vormt het sinds 10 jaar 
beproefde bidirectionele radiografische systeem DuoFern van RADEMACHER. Elk 
verzonden schakelcommando wordt door de ontvanger bevestigd.  
Op die manier weet de zender altijd of het commando correct werd doorgestuurd.  
Alle RADEMACHER-apparaten kunnen moeiteloos in elk huis worden geïnte-
greerd.
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SMARTHOME

...EN ALS U WILT 
OOK ONDERWEG!

Dankzij WR Connect hebt u overal toegang tot 
uw huistechniek.

Wanneer de HomePilot® via LAN of wifi met een 
internetrouter wordt verbonden, hebt u tevens 
de mogelijkheid om uw radiografische producten 
onderweg te besturen.

Hiervoor hoeft u slechts de dienst WR Connect in 
uw HomePilot® te activeren. Vervolgens kunt u 
zich met uw e-mailadres gratis bij ons registreren. 

Na de registratie hebt u via de Login-knop op 
www.HomePilot.de toegang tot uw HomePilot®. 
Alternatief kunt u uw gegevens eenvoudig in de 
HomePilot®-app (p. 10-11) invoeren die eveneens 
toegang tot uw HomePilot® biedt.  

Van overal ter wereld!

WAT IS DE HOMEPILOT®?
De HomePilot® is een centrale besturing voor uw met radiografische pro-

ducten van RADEMACHER uitgeruste huistechniek.

De HomePilot® biedt een intuïtieve gebruikersinterface waarmee u alle 
componenten voor verlichting, rolluiken, markiezen, elektrische ver-

bruikers enz. eenvoudig via browser of app kunt aansturen. Via de 
gebruikersinterface kunt u uw apparaten individueel benoe-

men, in groepen samenvatten, scenario’s incl. automations 
aanmaken en nog veel meer. 
Andere functies vindt u op pagina 8-9.

...SNEL  
INGERICHT...

1. DuoFern USB-stick insteken en de  
HomePilot® met de meegeleverde LAN-kabel 
op uw router aansluiten. Nu kunt u de  
HomePilot® al op het op het stroomnet 
aansluiten.

2. Vervolgens opent u via uw browser de 
gebruikersinterface van de HomePilot® waar 
de radiografische producten kunnen worden 
aangeleerd.

3. Als u wilt, kunt u de toegang op afstand via 
WR Connect (z. Pagina 7) activeren. Daarmee 
kunt u uw HomePilot® via smartphone, tablet of 
pc van overal ter wereld besturen.
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SMARTHOME

FUNCTIES
1. Gebruikersinterface
Via de intuïtieve gebruikersinterface configureert 
en bestuurt u uw radiografische producten van 
RADEMACHER nog sneller een eenvoudiger.

In de gebruikersinterface worden alle apparaten 
overzichtelijk en naar apparaattype gerangschikt 
weergegeven. Hier kunt u individuele namen en 
verschillende apparaatsymbolen toewijzen.

De symbolen geven eveneens informatie over de 
status van het betreffende apparaat. Met intuïtieve 
knoppen en schuifregelaars kunt u de apparaten 
eenvoudig en rechtstreeks bedienen.

3. E-mailfunctie
Met deze functie wordt een e-mail naar uw eigen 
adres of een willekeurig aantal andere adressen 
gestuurd zodra een scenario wordt geactiveerd. 
Hiervoor hoeft u slechts het e-mailadres van de 
verzender en de ontvanger(s) in te voeren en bij 
de scenarioconfiguratie de functie e-mailbericht te 
activeren.

Op deze manier ontvangt u onmiddellijk een 
bericht zodra de rookmelder rook heeft geregis-
treerd.

2. Scenario's aanmaken
Scenario’s bieden de mogelijkheid om apparaten 
met één klik of via een automation in een bepaal-
de streeftoestand te brengen.

Wanneer u bijv. alle rolluiken met één klik wilt 
openen, maakt u hiervoor een scenario met de 
gewenste rolluiken aan en stelt u de gewenste 
streeftoestand (0%) in.  
Met een druk op de knop “Uitvoeren” worden ver-
volgens alle apparaten gelijktijdig aangestuurd.

In combinatie met een automation wordt het 
hele proces nog eenvoudiger. Met de ochtend- en 
avondschemeringsmodule gaan uw rolluiken bijv. 
bij zonsopgang en zonsondergang automatisch 
omhoog en omlaag.

4. Camerafunctie
Met de camerafunctie ziet u altijd wat er thuis 
aan de hand is! Via de camerafunctie worden de 
beelden van uw camera’s (zie p. 20) in de gebrui-
kersinterface en de app als miniatuur en volledige 
afbeelding weergegeven.
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SMARTHOME

Gebruik GPS & wifi  

voor automatisering 

GeoPilot® – DE APP... 
...WAARMEE U UW SMARTPHONE  
IN EEN SENSOR VERANDERT!

Meld uw smartphone via GeoPilot® op de 
HomePilot® aan en gebruik uw smartphone 
als sensor. Wanneer bijv. alle smartphones 
thuis zijn, doet een scenario automatisch 
het licht aan en de verwarming wordt op 
21°C gezet.

Zijn alle smartphones buiten de deur? Dan 
wordt het licht uitgedaan en de verwarming 
lager gezet.

HomePilot® – DE APP. 
VOOR iOS EN ANDROID

Met de HomePilot®-app hebt u toegang tot uw 
HomePilot® en bestuurt u al uw apparaten via 
smartphone of tablet – thuis of mobiel!

· Snelle en eenvoudige toegang 
 tot apparaten en scenario’s 

· Individuele favorieten voor elke gebruiker

· Weergave van geactiveerde/gedeactiveerde  
 automations

· Weergave van statusberichten zoals bijv. 
 geactiveerde blokkeerherkenning

· Directe toegang tot sensorgegevens  
 zoals bijv. temperatuur, zonnerichting,  
 windsnelheid enz.

Met GeoPilot® kunt u scenario’s 
activeren door wereldwijd indi-
vidueel configureerbare zones 
(straal van 200m - 10km) te 
betreden of te verlaten:
wanneer u bijv. de zone “Thuis” 
binnenrijdt, wordt de garage-
poort geopend en als u de zone 
verlaat, wordt de poort gesloten.

NU GRATIS DOWNLOADEN NU GRATIS DOWNLOADEN 
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COMFORT  
- VOOR ELKE DAG.

Voorbeeldscenario 
Comfort:

· Koffiezetapparaat 
 ingeschakeld 

· Verlichting gedimd

· Verwarming voorverwarmd

ENERGIE BESPAREN  
- HEEL EENVOUDIG.

Voorbeeldscenario 
Energie besparen:

· Markies en raffstore  
 worden automatisch in de 
 zonweringspositie gebracht

Voorbeeldscenario 
Controle:

· Verlichting  
 uitgeschakeld?

· Koffiezetapparaat 
 uitgeschakeld?

CONTROLE  
- ALLES IN DE HAND.

TOEPASSINGSVOORBEELDEN

Voorbeeldscenario 
Luxe:

· Rolluiken naar 70%  
 sluiten

· Verlichting prettig  
 dimmen

· Automatisch muziek 
 opzetten

Voorbeeldscenario 
Veiligheid:

· Ramen gesloten?

· Markies ingeschoven?

· Geen ongenode  
 gasten?

Voorbeeldscenario 
Ontspanning:
· Verlichting inschakelen 
 en dimmen

· Markies inschuiven

· Automatische klok  
 automatisch gedeactiveerd

ONTSPANNING  
- MET Z’N TWEEËN.

VEILIGHEID  
- MEER VEILIGHEID BETEKENT 

MEER LEVENSKWALITEIT.

LUXE  
- SCENARIO’S MET ÉÉN KLIK.

SMARTHOME
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PRODUCTEN

*Deze artikelen kunnen uitsluitend via de uitbreidings-USB-stick (zie p. 33) 
met de HomePilot® worden verbonden.

RolloTube I-line DuoFern
Pagina 22

DuoFern bandoproller  
RolloTron Standard
RolloTron Comfort
RolloTron zwenkoproller  
Standard
Vanaf pagina 23

DuoFern buismotor-actor
Pagina 28

DuoFern motor-actor
Pagina 28

DuoFern Connect-actor
Pagina 29

Troll Comfort DuoFern
Pagina 27

RolloTube I-line Sun DuoFern
Pagina 26

DuoFern universele dim-actor
Pagina 31

DuoFern 1-10 V besturing
Pagina 30

DuoFern universele actor 2-ka-
naals (max. 1500 W per kanaal)
Pagina 29

DuoFern universele actor  
1-kanaals (< 3600 W)
Pagina 30

DuoFern tussenstekker 
schakelen
Pagina 31

Repeater met schakelfunctie*
Pagina 34

ROLLUIKEN

ROLLUIKEN RAFFSTORES MARKIEZEN

MARKIEZEN

LICHT

LICHT ELEKTRISCHE  
VERBRUIKERS

Troll Basis DuoFern
Pagina 27

RolloPort SX5 DuoFern
Pagina 32

Verwarmingsstelaandrijving*
Pagina 34

DuoFern kamerthermostaat
Pagina 19

DuoFern handzender Standard
Pagina 16

DuoFern zender 
Pagina 18

DuoFern zonnesensor 
Pagina 21

DuoFern weersensor 
weerstation
Pagina 21

DuoFern rookmelder
Pagina 21

Raam-/deurcontact*
Pagina 34

POORTEN SENSOREN

VERWARMING

ZENDER HomePilot® HD camera  
(binnen)
Pagina 20

DuoFern bewegingsmelder
Pagina 18

HomePilot® HD camera  
(buiten)
Pagina 20

DuoFern  
meervoudige muurschakelaar
Pagina 17
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PRODUCTDETAILS

Artikelomschrijving Type Kleur Artikel-
nummer

CENTRALE BESTURING

HomePilot®  
incl. DuoFern USB-stick
Voedingsspanning:  5V / 3A (DC)
Nominaal vermogen: max. 15 W met USB-gevoede apparaten
Min. stroomverbruik: ca. 4,2 W
LAN:  1x gigabit ethernet
Wifi:  802.11 b/g/n
Aansluitingen: 4x USB 2.0, HDMI type A, 1 GB LAN RJ 45,  
  optische, digitale audio-uitgang,  
  SD Card Slot
Afmetingen:  152 x 152 x 45 mm (lxbxh)

9496-2 Zwart 3414 08 19

ZENDER

DuoFern handzender Standard
Rood/groene status-led voor visuele bevestiging van de cor-
recte ontvangst van de commando's; achteraf instellen van 
de eindposities en omkering draairichting van radiografische 
buismotoren; tiptoetsbedrijf

Voedingsspanning: 3 V 
Batterijtype: 1x CR 2450
Levensduur  
van de batterij: ca. 2 jaar bij vijf schakelingen/dag
Zendfrequentie:  434,5 MHz
Zendvermogen:  max. 10 mW
Reikwijdte:  buiten ca. 100 m binnen ca. 30 m   
 (afhankelijk van de bouwmaterialen) 
Gebruik bij: +5 °C tot +40 °C
Afmetingen:  140 x 43 x 18 mm (lxbxh)

handmatige programmering van max. 48 DuoFern-ontvangers 
in 6 groepen; 6 verlichte toetsen (met losse apparaten of diverse 
apparaten als gecentraliseerde besturing te bezetten)

9491 Ultrawit 3248 03 66

handmatige programmering van maximaal 48 DuoFern- 
ontvangers tegelijkertijd

9491-2 Ultrawit 3248 03 61

DuoFern meervoudige muurschakelaar BAT
Draadloze radiografische opbouw-muurschakelaar op batterijen 
voor de bediening van DuoFern-apparaten; om vast te schroeven 
of te plakken (geen inbouwdoos vereist); incl. batterij, houder-
plaat en raam; via tussenraam in alle gangbare schakelaarpro-
gramma’s integreerbaar; op elke toets kan een tekstlabel worden 
aangebracht; besturing van max. 24 DuoFern-apparaten in 3 
groepen (8 apparaten per wipschakelaar); rood/groene status-led 
voor visuele bevestiging van de correcte ontvangst van de com-
mando's; tiptoetsbedrijf; omkering draairichting 
 
Voedingsspanning:  3 V 
Batterijtype: 1x CR 2430
Levensduur  
van de batterij: ca. 2 jaar bij vier  
 schakelingen/dag 
Zendfrequentie: 434,5 MHz
Zendvermogen: max. 10 mW
Reikwijdte: buiten ca. 100 m
 binnen ca. 30 m  
 (afhankelijk van de bouwmaterialen) 
DuoFern-apparaten: max. 8 per groep 
 (in 3 groepen)
Gebruik bij: +0°C tot +40°C
Afmetingen 
bedieningselement: 50 x 50 x 12 mm (lxbxh) 

9494-1 Ultrawit 3250 19 74

 
 
 

Artikelomschrijving Type Kleur Artikel-
nummer

DuoFern meervoudige muurschakelaar 230V
Radiografische muurschakelaar met ingebouwde actor; ideaal 
voor de radiografische bediening van DuoFern-apparaten en/of 
direct aangesloten elektrische verbruikers; via tussenraam in alle 
gangbare schakelaarprogramma’s integreerbaar; op elke toets 
kan een tekstlabel worden aangebracht; individueel instelbare 
verlichting, besturing van max. 24 DuoFern-apparaten in 3 
groepen (8 apparaten per wipschakelaar); rood/witte status-led 
voor visuele bevestiging van de correcte ontvangst van de com-
mando's; tiptoetsbedrijf; omkering draairichting 
 
Voedingsspanning:  230 V / 50 Hz 
Veiligheidsklasse: II
Stand-by-verbruik:  < 0.6 W
Zendfrequentie:  434,5 MHz
Zendvermogen:  max. 10 mW
IP-code:  IP30
Schakelvermogen:  max. 12 A ohmse belasting
 max. 6 A inductieve belasting
Externe ingang:  1 
Aansluitdiameter:  1,5mm²
Reikwijdte:  buiten ca. 100 m binnen ca. 30 m
 (afhankelijk van de bouwmaterialen)
DuoFern-apparaten:  max. 8 per groep  
 (3 groepen)
Gebruik bij:  +0°C tot +40°C
Afmetingen 
bedieningselement:  50 x 50 x 12 mm (lxbxh) 
Inbouwdiepte:  32mm

9494-2 Ultrawit 3250 19 72

 
 
 

   

Overeenkomstig de Europese toelatingsrichtlijnen. Overeenkomstig de Europese toelatingsrichtlijnen.

HomePilot® | RADEMACHER 17RADEMACHER | HomePilot®16



PRODUCTDETAILS

Artikelomschrijving Type Kleur Artikel-
nummer

ZENDER

Artikelomschrijving Type Kleur Artikel-
nummer

DuoFern zender inbouw
Radiografische zender op batterijen (optioneel 12V aansluitbaar); 
eenvoudig achter bestaande schakelaar/toets in te bouwen; 
handmatige bediening van maximaal 16 apparaten in 2 groepen; 
in combinatie met HomePilot® ook als sensor bruikbaar

Voedingsspanning:   3 V (optioneel 12 V DC aansluitbaar)
Batterijtype:  1x CR 2032
Levensduur  
van de batterij:  ca. 3 jaar, bij  
  vijf keer gebruiken per dag
Zendfrequentie:  434,5 MHz
Zendvermogen:  max. 10 mW
Reikwijdte:  buiten ca. 100 m
  binnen ca. 30 m  
  (afhankelijk van de bouwmaterialen)
Gebruik bij: +5°C tot +40°C
Afmetingen:  50 x 11 mm (ø x D)

9497 3200 00 62

SENSOREN

DuoFern bewegingsmelder (binnen)
Ideaal voor de bewegingsdetectie in een huis, ruimte, trappenhuis 
of gang; groot detectiebereik van ca. 170° met een reikwijdte van 
10 m; 2 detectieniveaus horizontaal met een openingshoek van 
10°; intuïtieve hoofdbedieningselementen AAN/UIT, Auto/Manu 
voor handmatige bediening; combinatie van meerdere beweging-
smelders mogelijk – ideaal voor bijv. trappenhuizen; signaal van de 
bewegingssensor kan worden gebruikt voor andere componenten 
van het Smart Home System; incl. externe ingang voor toetsen of 
schakelaars; div. instelmogelijkheden zoals: gevoeligheid, naloop-
tijd, helderheidsdrempel; laag energieverbruik van <0,6 W

Voedingsspanning: 230 V / 50 Hz
Veiligheidsklasse:  II
IP-code:  IP20
Stand-by-verbruik:  < 0,6 W
Zendfrequentie:  434,5 MHz
Zendvermogen:  max. 10 mW
Externe ingangen:  1
Aansluitdiameter:  max. 1,5 mm²
Schakelvermogen:  12 A ohmse belasting
 6 A inductieve belasting
Reikwijdte:  buiten ca. 100 m binnen ca. 30 m  
  (afhankelijk van de bouwmaterialen)
DuoFern-apparaten:  max. 20
Gebruik bij:  0 tot + 40 °C
Afmetingen 
bedieningselement:  50 x 50 x 20 mm (lxbxh)
Inbouwdiepte:  32 mm
Instelbereik:
Helderheidsdrempel:   5 - 700 lux
Nalooptijd:   20 sec - 30 min
Gevoeligheid:   5 niveaus (min.-max.)
Meetwaarden:
Detectiebereik:   ca. 170°  
Reikwijdte:   ca. 10 m  
Detectieniveaus:   2 horizontale niveaus (boven/beneden)  
Detectiezones:  bovenste niveau = 26 zones / 
 ondersteniveau = 32 zones

9484 Ultrawit 3250 17 72

DuoFern kamerthermostaat
Radiografische kamerthermostaat voor de regeling van radiatoren 
en vloerverwarmingen in afzonderlijke ruimtes; integreerbaar in 
het HomePilot®-systeem; relaiscontact voor de directe aansluiting 
van ventielen (spanningsvrije relaiscontacten ook voor laagspan-
ningsventielen); met max. 2300 W schakelvermogen ook geschikt 
voor elektrische verwarmingen; dankzij directe radiografische 
verbinding tussen een DuoFern-actor (aangesloten op een of meer 
ventielen) is de regeling van afzonderlijke ruimtes mogelijk; extra 
aansluiting voor externe sensor; max. 6 schakeltijden en 4 individu-
ele streeftemperaturen per dag; dag-/weekprogramma individueel 
instelbaar; ventielbescherming, vorstbescherming en koelfunctie; 
tweepuntsregeling (aan/uit) instelbare hysterese & minimale 
schakeltijd; verlicht LCD-display; installatie-assistent; automatische 
omschakeling zomer-/wintertijd; toetsvergrendeling

Voedingsspanning:  230 V / 50 Hz, 60 Hz
Veiligheidsklasse:  II
IP-code:  IP30
Stand-by-verbruik:   ≤ 0,6 W   
Zendfrequentie:   434,5 MHz  
Zendvermogen:  max. 10 mW  
Aansluiting voor ext.  
temperatuursensor:  1
Aansluitdiameter:  max. 1,5 mm² 
Schakelvermogen:  max. 10 A ohmse belasting,   
 max. 4 A inductieve belasting
Gangreserve:  8 uur (continue gegevensopslag)
Reikwijdte:  buiten ca. 100 m  
 binnen ca. 30 m  
  (afhankelijk van de bouwmaterialen)  
DuoFern-apparaten:  max. 20  
Gebruik bij:  0 tot 40 °C 
Afmetingen:  50 x 50 x 12 mm (lxbxh)
Inbouwdiepte:  32 mm
Instelbereik:
Streefwaarden:  max. 4 
Schakeltijden:  max. 6
Temperatuur:  4,0 °C tot 40,0 °C
Meetbereik:
Temperatuur:  -40,0 °C tot 80,0 °C

9485 Ultrawit 3250 18 12

Externe sensor voor DuoFern  
kamerthermostaat
Kabellengte 3 m

9485-F 7000 01 03

TOEBEHOREN DUOFERN KAMERTHERMOSTAAT

Overeenkomstig de Europese toelatingsrichtlijnen. Overeenkomstig de Europese toelatingsrichtlijnen.
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PRODUCTDETAILS

Artikelomschrijving Type Kleur Artikel-
nummer Artikelomschrijving Type Kleur Artikel-

nummer

SENSOREN

Aansluitdoos niet 
meegeleverd

HomePilot® HD camera (buiten)
LAN/wifi-compatibele HD camera voor de transmissie van beelden 
naar de HomePilot®; geluidsdetectie; e-mailbericht, alarmgeluid 
& snapshotfunctie bij bewegings- of geluidsdetectie; beeld-/
video-opname op FTP-server, cloud server of harde schijf; 1,0 
megapixel CMOS sensor met een hoge resolutie; IR-leds voor max. 
20m nachtzicht; opname tijdsplanning; individueel detectiebereik; 
waterdichte IP66 behuizing; incl. flexibel instelbare muur-/plafond-
houder

Voedingsspanning:   12V via voedingsadapter 
 (wordtmeegeleverd) 
Max. stroomopname:   1A  
Veiligheidsklasse:  II
IP-code:  IP66
Stroomverbruik:  < 4,2 W 
Frequentie:  802.11b/g/n; 2,4 GHz  
Gebruik bij:   -10 tot +60 °C en 10 - 80% rF
Afmetingen:  ca. 166 x 62 x 65 mm (lxbxh) 
Resolutie:  1080 x 720 px
Nachtzicht:  max. 20m

9487 Aluminium 3200 43 29

HomePilot® HD camera (binnen)
LAN/wifi-compatibele HD camera voor de transmissie van beelden 
naar de HomePilot®; ingebouwde passieve infraroodsensor voor 
bewegingsdetectie; rondomdetectie dankzij draai-/kantelfunctie 
(355° horizontaal, 120° verticaal); geluidsdetectie; e-mailbericht, 
alarmgeluid & snapshotfunctie bij bewegings- of geluidsdetectie; 
beeld-/video-opname op micro-SD-kaart (dankzij ingebouwde 
micro-SD-kaart-slot), FTP-server, cloud server of harde schijf; 1,3 
megapixel CMOS sensor met een hoge resolutie; IR-leds voor max. 
8m nachtzicht; audio In/Out aansluitingen; opname tijdsplanning; 
individueel detectiebereik; incl. muur-/plafondhouder

Voedingsspanning:  5V via voedingsadapter (wordt 
 meegeleverd) 
Max. stroomopname:   2A  
Veiligheidsklasse:  II
IP-code:  IP5X
Stroomverbruik:  < 5 W 
Frequentie:  802.11b/g/n; 2,4 GHz  
Gebruik bij:   -10 tot +50 °C en 20 - 85% rF
Afmetingen zonder 
houder:  ca. 90 x 90 x 125 mm (lxbxh) 
Draai- en 
kantelbereik:  ca. 355° horizontaal
 ca.120° verticaal
Resolutie:  1280 x 960 px
Nachtzicht:  max. 8m

9486 Ultrawit 3200 42 19

Verlengkabel
Voedingsadapter-verlengkabel 2m voor HomePilot® HD camera 
(buiten)

9487-V 7000 01 07

Aansluitdoos  
Aansluitdoos voor HomePilot® HD camera (buiten)

9487-A 7000 01 06

SENSOREN

DuoFern weersensor (weerstation)
Met slechts één sensor alle windrichtingen analyseren dankzij 
slimme bepaling van de zonnepositie; meet licht, zonnepositie 
en -hoogte, windsnelheid, temperatuur, regen; in combinatie met 
HomePilot® maximaal vijf verschillende grenswaardes voor zon, 
wind, temperatuur en schemering 's morgens en 's avonds instel-
baar; radiografisch gestuurde DCF-klok; geïntegreerde buismotor-
actor voor de optionele aansluiting van een buismotor

Voedingsspanning: 230 V / 50 Hz
Veiligheidsklasse:   I 
IP-code:   IP44
Stand-by-verbruik:   < 3W
Zendfrequentie:  434,5 MHz
Zendvermogen:  max. 10 mW
Aansluitdiameter:    max. 1,5 mm² 
Reikwijdte:  buiten ca. 100 m binnen ca. 30 m
 (afhankelijk van de bouwmaterialen)
DuoFern-apparaten:   max. 44  
Gebruik bij:  - 30 °C tot +60 °C
belastbaar met:  max. 1.000 W, (beveiligd  
 met zwakstroomzekering T 6,3 A) 
Verwarming 
regensensor:  ca. 1,2W
Meetwaarden: 
Temperatuursensor:  -30 °C tot +60 °C
Zonnesensor:  1 tot 150 klx
Schemeringssensor: 0 tot 100 lux
Windsensor:  0 m/s tot 35 m/s
Regensensor:  herkend/niet herkend
Afmetingen:  96 x 77 x 118 mm (bxhxd)

9475 Ultrawit 3200 00 64

DuoFern zonnesensor
Radiografische sensor voor besturing zonwering; lichtafhankelijke 
besturing: bij overschrijding van de individueel ingestelde gren-
swaarde verstuurt de sensor een radiografisch commando naar 
alle ontvangers (max. 5) die binnen de reikwijdte zijn aangemeld, 
om de rolluiken tot de ingestelde zonnepositie af te rollen; beves-
tiging aan het raam d.m.v. een zuignap

Voedingsspanning: zonnepaneel en interne accu
Zendfrequentie:  434,5 MHz;
Zendvermogen:  max. 10 mW
Reikwijdte:  ca. 10 m
Gebruik bij: +5°C tot +40°C
DuoFern-apparaten:  max. 5
Afmetingen:  75 x 26,5 mm (ø x H)

9478 3200 00 69

DuoFern rookmelder
Radiografische brandveiligheidssensor van de serie ESYLUX 
PROTECTOR K 9 V met geïntegreerde DuoFern radiografische 
module; de stroomvoorziening van de DuoFern radiografische 
module gaat via de batterij van de rookmelder; reageert op 
alarmsignalen van de rookmelder en geeft deze door naar een 
aangemelde HomePilot® of tot maximaal 10 DuoFern-apparaten

Voedingsspanning:  9 V
Batterij:   Type 9 V lithium-batterijblok
Levensduur van de 
batterij:  ca. 8 jaar (aanbevolen  
   vervangingstermijn)
Zendfrequentie:  434,5 MHz
Zendvermogen:   max. 10 mW 
Reikwijdte:   binnen ca. 30 m
Gebruik bij:   -5°C tot +40°C
DuoFern-apparaten:  max. 10
Afmetingen:  106 x 65 mm (ø x H)

9481 3200 16 64
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PRODUCTDETAILS

Artikelomschrijving Type Kleur Artikel-
nummer Artikelomschrijving Type Kleur Artikel-

nummer

RolloTube I-line DuoFern Medium  
(45 mm)
net als bij RolloTube I-line DuoFern Small behalve:

inclusief toebehoren:  lager 9440 15 04
bruikbaar voor:  achtkantas SW60

Koppel 15 Nm; toerental 16 omw/min; 
totale lengte 487 mm; nominaal vermogen 145 W; 
stroomopname 0,64 A

ILFM 
15/16Z

2760 15 65

Koppel 25 Nm; toerental 16 omw/min; 
totale lengte 546 mm; nominaal vermogen 191 W; 
stroomopname 0,83 A

ILFM 
25/16Z

2760 25 65

Koppel 35 Nm; toerental 16 omw/min; 
totale lengte 546 mm; nominaal vermogen 198 W; 
stroomopname 0,86 A 

ILFM 
35/16Z

2760 35 65

Koppel 45 Nm; toerental 12 omw/min; 
totale lengte 546 mm; nominaal vermogen 205 W; 
stroomopname 0,89 A

ILFM 
45/12Z

2760 45 65

RolloTube I-line DuoFern Small  
(35 mm)
Zelflerende, radiografische DuoFern buismotor met geïnte-
greerde interface voor de simpele en snelle integratie in het 
DuoFern radiografisch systeem; volledig automatische instelling 
van de eindpositie en toewijzing van de draairichting; exacte 
positiedetectie en koppelbewaking, blokkeer- en obstakel-
herkenning met reversie; obstakelherkenning flexibel instelbaar; 
automatische ophangcompensatie; besturing met DuoFern-
zender; talrijke automatische functies gecombineerd met 
HomePilot® (bijv. astro-/dag-/weekprogramma, toevalsfunctie, 
ventilatie-/zonnepositie); universele RT ConfigTool voor de indivi-
duele aanpassing van de motorparameters; aansluitmogelijkheid 
van toetsen; parallel schakelbaar 

Voedingsspanning:  230 V / 50 Hz
IP-code:  IP 44
Kortstondig bedrijf:  4 min
Kabellengte:  3,0 m
Gebruik bij:  -10°C tot +50°C
Zendvermogen:  max. 10mW
inclusief toebehoren:  adapter 9440 15 00 
  lager 9440 15 05
bruikbaar voor:  achtkantas SW40

Koppel 6 Nm; toerental 28 omw./min; 
totale lengte 485 mm; nominaal vermogen 121 W; 
stroomopname 0,53 A

ILFS 
06/28Z

2740 06 65

Koppel 10 Nm; toerental 16 omw/min; 
totale lengte 485 mm; nominaal vermogen 121 W; 
stroomopname 0,53 A

ILFS 
10/16Z

2740 10 65

ROLLUIKAANDRIJVINGEN ROLLUIKAANDRIJVINGEN

RolloTron Comfort DuoFern
Radiografische bandoproller; te gebruiken als centrale besturing 
voor DuoFern ontvangers die aangemeld zijn voor automatische 
commando's; op afstand te bedienen door DuoFern zender; 
installatie-assistent; talrijke automatische functies:  toevals-
functie, dag-/week-/weekend-/astroprogramma, ventilatie- en 
zonnepositie individueel instelbaar; zon-/schemerfunctie met 
Z/S-sensor mogelijk; eenvoudig verschuiven naar tussenposi-
ties; automatische omschakeling tussen winter-/zomertijd; 
verlicht, groot display met contrastinstelling, toetsvergrendeling; 
duurzame gegevensopslag ook bij stroomuitval; individueel 
instelbare motorsnelheid (bijv. voor geluidsbeperking)

Voedingsspanning:  230 V / 50 Hz, 60 Hz
Veiligheidsklasse: II
IP-code:  IP20 (alleen in droge ruimten)
Nominaal vermogen:  ca. 70 W 
Stand-by-verbruik:  < 0,6 W
Nominaal koppel:  ca. 10 Nm
Kortstondig bedrijf:  4 min
Naloopweg:  < 0,4 omw. 
Max. schakeltijden: 16
Gangreserve  
(bij stroomuitval): ca. 8 uur
Zendfrequentie:  434,5 MHz
Zendvermogen: max. 10 mW
Reikwijdte:  binnen ca. 10 - 15m    
  (afhankelijk van de bouwmaterialen)
Gebruik bij:  0°C tot +40°C
DuoFern-apparaten:  max. 20
Max. trekvermogen: 45 kg
Bandbreedte:  23 mm
Wikkelcapaciteit:  7,6 m (6,2 m) bij 1,0 mm (1,3 mm)   
  banddikte
Toegelaten 
rolluikoppervlak:  ca. 6 m² bij 4 kg/m² en 
  ca. 3 m² bij 7 kg/m² 
Aansluitkabel:  Kabellengte 1,5 m

1800-UW Ultrawit   1623 45 11

RolloTron Comfort DuoFern miniband
net als bij RolloTron Comfort DuoFern behalve: 

Bandbreedte:  15 mm
Wikkelcapaciteit:  7,6 m bij 1,0 mm 
  banddikte

1840-UW Ultrawit 1615 45 11

RolloTron Comfort DuoFern Plus
net als bij RolloTron Comfort DuoFern behalve: 

Nominaal koppel:  ca. 14 Nm
Max. trekvermogen: 60 kg
Wikkelcapaciteit:  15 m (12 m) bij 1,0 mm (1,3 mm)   
  banddikte
Toegelaten 
rolluikoppervlak:  ca. 10 m² bij 4 kg/m² en 
  ca. 6 m² bij 7 kg/m²

1805-UW Ultrawit 1623 60 11
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Artikelomschrijving Type Kleur Artikel-
nummer Artikelomschrijving Type Kleur Artikel-

nummer

 

RolloTron Standard DuoFern
Radiografische bandoproller; op afstand te bedienen met 
DuoFern zender; talrijke automatische functies in combinatie 
met HomePilot®, DuoFern handcentrale of RolloTron Comfort 
DuoFern: toevalsfunctie, automatische tijd-/zonne-/ochtend- en 
avondschemeringsfuncties radiografisch bestuurbaar, dag-/
week-/weekend-/astroprogramma; ventilatie- en zonnepositie 
individueel instelbaar; eenvoudig overzicht van automatische 
functies door verlichte symbool-leds; eenvoudige omschakeling 
automatisch/handmatig door een druk op de knop; individueel 
instelbare motorsnelheid (bijv. voor geluidsbeperking)

Voedingsspanning: 230 V / 50 Hz, 60 Hz 
Veiligheidsklasse:  II
IP-code: IP20 (alleen in droge ruimten)
Nominaal vermogen:  ca. 70 W
Stand-by-verbruik:  < 0,6 W
Nominaal koppel:  ca. 10 Nm
Kortstondig bedrijf:  4 min
Naloopweg:  < 0,4 omw.
Zendfrequentie:  434,5 MHz
Zendvermogen: max. 10 mW
Reikwijdte:  binnen ca. 10 - 15m    
  (afhankelijk van de bouwmaterialen)
Gebruik bij:  0°C tot +40°C
DuoFern-apparaten:  max. 20
Max. trekvermogen:  45 kg
Bandbreedte:  23 mm
Wikkelcapaciteit:  7,6 m (6,2 m) bij 1,0 mm 
  (1,3 mm) banddikte
Toegelaten 
rolluikoppervlak:  ca. 6 m² bij 4 kg/m² en 
  ca. 3 m² bij 7 kg/m² 
Aansluitkabel:  Kabellengte 1,5 m

1400-UW Ultrawit 1423 45 11

RolloTron Standard DuoFern miniband
net als bij RolloTron Standard DuoFern behalve: 

Bandbreedte:  15 mm
Wikkelcapaciteit:  7,6 m bij 1,0 mm banddikte

1440-UW Ultrawit 1415 45 11

RolloTron Standard DuoFern Plus
net als bij RolloTron Standard DuoFern behalve: 

Nominaal koppel:  ca. 14 Nm
Max. trekvermogen: 60 kg
Wikkelcapaciteit:  15 m (12 m) bij 1,0 mm 
   (1,3 mm) banddikte
Toegelaten 
rolluikoppervlak:  ca. 10 m² bij 4 kg/m² en 
   ca. 6 m² bij 7 kg/m²

1405-UW Ultrawit 1423 60 11

ROLLUIKAANDRIJVINGEN RolloTron zwenkoproller  
Standard DuoFern
Afstandsbediening via DuoFern zender; extra grote bediening-
stoetsen voor een overzichtelijke handmatige bediening; ideaal 
bij kleine montageplaatsen; talrijke automatische functies in 
combinatie met bijv. HomePilot®, HomeTimer, DuoFern hand-
centrale of RolloTron® Comfort DuoFern: dag-/week-/weekend-/
astroprogramma, toevalsfunctie; zonnepositie en ventilatieposi-
tie vrij instelbaar; eenvoudige omschakeling automatisch/hand-
matig door een druk op de knop

Voedingsspanning:  230 V / 50 Hz
Veiligheidsklasse:  II
IP-code: IP20 (alleen in droge ruimten)
Nominaal vermogen:  ca. 70 W
Stand-by-verbruik:  < 0,7 W
Nominaal koppel:  ca. 8 Nm
Kortstondig bedrijf:  4 min
Naloopweg:  < 0,4 omw.
Zendfrequentie:  434,5 MHz
Zendvermogen: max. 10 mW
Reikwijdte:  buiten ca. 100 m binnen ca. 30 m  
  (afhankelijk van de bouwmaterialen)
Gebruik bij:  0°C tot +40°C
DuoFern-apparaten: max. 20
Max. trekvermogen:  30 kg
Bandbreedte:  23 mm
Wikkelcapaciteit:  5 m (4 m) bij 1,0 mm 
  (1,3 mm) banddikte
Toegelaten 
rolluikoppervlak:  ca. 5 m² bij 4,5 kg/m² en 
  ca. 2,5 m² bij 10 kg/m² 
Aansluitkabel:  Kabellengte 2 m

2510-UW Ultrawit 1423 30 11

 

RolloTron Standard DuoFern miniband
net als bij RolloTron Standard DuoFern behalve: 

Bandbreedte:  15 mm
Wikkelcapaciteit:  5 m bij 1,0 mm banddikte

2550-UW Ultrawit 1415 30 11
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Artikelomschrijving Type Kleur Artikel-
nummerArtikelomschrijving Type Kleur Artikel-

nummer

 
 

RolloTube I-line Sun DuoFern  
Medium (45mm)
Halfautomatische buismotor voor markiezen; passend bij alle 
gebruikelijke types markiezen; volgens de eisen van het dra-
gende product vrij in te stellen; halfautomatische instelling van 
de eindpositie en regeling van de draairichting; zachte aanslag 
en doekontlasting; automatische doekspannings- & spanimpuls; 
exacte positiebepaling en koppelcontrole; blokkeerherken-
ning met reversie; parallel schakelbaar; uitrusting achteraf van 
comfortabele, radiografische DuoFern-oplossing; uitvoering 
handmatige schakelcommando's; tijd-/toevals-/schemerings-/
weerautomaat; individuele en gecentraliseerde besturing

Voedingsspanning:  230 V / 50 Hz 
IP-code:  IP 44
Kortstondig bedrijf:  4 min
Kabellengte:  3,0 m
Gebruik bij:  -10°C tot +50°C
Zendvermogen:  max. 10mW
inclusief toebehoren:  lager 9440 15 09
bruikbaar voor:  Ronde as D78F/D78R

Koppel 15 Nm; toerental 16 omw/min; 
totale lengte 487 mm; nominaal vermogen 145 W; 
stroomopname 0,64 A

ILSFM 
15/16Z

2978 15 65

Koppel 25 Nm; toerental 16 omw/min; 
totale lengte 546 mm; nominaal vermogen 191 W; 
stroomopname 0,83 A

ILSFM 
25/16Z

2978 25 65

Koppel 35 Nm; toerental 16 omw/min; 
totale lengte 546 mm; nominaal vermogen 198 W; 
stroomopname 0,86 A

ILSFM 
35/16Z

2978 35 65

Koppel 45 Nm; toerental 12 omw/min; 
totale lengte 546 mm; nominaal vermogen 205 W; 
stroomopname 0,89 A

ILSFM 
45/12Z

2978 45 65

MARKIEZENMOTOREN BESTURINGEN & ACTOREN VOOR ROLLUIKEN, MARKIEZEN EN RAFFSTORES

Troll Comfort DuoFern  
(incl. afdekraam)
Radiografische besturing voor buismotoren; afstandsbediening 
door DuoFern centrale besturing of DuoFern-zender; installatie-
assistent; automatische functies: dag-/week-/astroprogramma, 
toevalsfunctie individueel programmeerbaar; raffstore-functie 
(tiptoetsbedrijf, automatische reversie en motorlooptijd 
instelbaar); zon-/schemerfunctie met Z/S-sensor mogelijk; tus-
senposities; blokkeerherkenning bij mechanische buismotoren 
geïntegreerd; afbeelding van weergegevens van de weersensor; 
eindpuntinstelling voor elektronische RolloTube buismotoren; 
automatische omschakeling zomer-/wintertijd; verlicht, groot 
display met contrastinstelling; toetsvergrendeling; ventilatieposi-
tie vrij instelbaar

Voedingsspanning:  230 V / 50 Hz, 60 Hz
Veiligheidsklasse: II
IP-code:  IP30
Stand-by-verbruik:  ≤ 0,4 W
Zendfrequentie:  434,5 MHz
Zendvermogen:  max. 10 mW
Externe ingangen: 2 
Aansluitdiameter:  max. 1,5 mm² 
Schakelvermogen:  max. 8 A ohmse belasting, 
 max. 4 A inductieve belasting
Gangreserve:  8 uur (continue  
  gegevensopslag)
Reikwijdte: buiten ca. 100 m
 binnen ca. 30 m 
 (afhankelijk van de bouwmaterialen)
DuoFern-apparaten: max. 20 
Gebruik bij:  0 tot 40 °C
Afmetingen: 50 x 50 x 12 mm (lxbxh)
Inbouwdiepte:  32 mm

5665-UW Ultrawit 3650 05 72

      

5665-AL Aluminium 3650 05 82

     

Troll Basis DuoFern  
(incl. afdekraam)
Iedere soort buismotor kan in het DuoFern radiografisch systeem 
geïntegreerd en per zender bestuurd worden; bediening met een 
DuoFern-zender; handmatige bediening via toetsen (automatische 
functies kunnen gedeactiveerd worden); talrijke automatische 
functies in combinatie met bijv. HomePilot®: astro-/dag-/weekpro-
gramma, toevalsfunctie, ventilatie-/zonnepositie
Voedingsspanning:  230 V / 50 Hz, 60 Hz
Veiligheidsklasse:  II
IP-code: IP30 
Stand-by-verbruik:  < 0,4 W
Zendfrequentie:  434,5 MHz
Zendvermogen:  max. 10 mW
Externe ingangen: 2
Aansluitdiameter:  max. 1,5 mm²
Schakelvermogen:  max. 8 A ohmse belasting,
 max. 4 A inductieve belasting
Reikwijdte: buiten ca. 100 m
 binnen ca. 30 m 
 (afhankelijk van de bouwmaterialen)
DuoFern-apparaten:  max. 20
Gebruik bij: 0 tot 40 °C
Afmetingen:  50 x 50 x 12mm (lxbxh)
Inbouwdiepte:  32 mm

5615-UW Ultrawit 3650 01 72

     

5615-AL Aluminium 3650 01 82
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nummer

w

DuoFern motor-actor (spanningsvrij)
Radiografische universele inbouw-actor met spanningsvrije 
schakelcontacten voor motoren; nieuwe compacte, kleine 
constructie voor de inbouw in gangbare inbouwdozen of 
in elektronische contactdozen; dankzij de spanningsvrije 
schakelcontacten kunnen bijv. gelijkstroommotoren met lage 
spanning in het DuoFern radiografisch systeem geïntegreerd en 
via een zender bestuurd worden; besturing met DuoFern-zender; 
aansluitmogelijkheid van rolluikschakelaars of -toetsen voor 
handmatige bediening van de motor; functies in combinatie met 
bijv. HomePilot®: astro-/dag-/weekprogramma, toevalsfunctie, 
ventilatie-/zonnepositie; individuele looptijdinstelling, omkering 
draairichting

Voor 230V buismotoren adviseren we het type 9471-1.

Voedingsspanning:  230 V / 50 Hz
Veiligheidsklasse:  0
IP-code:  IP00
Stand-by-verbruik: < 0,5 W
Zendfrequentie:  434,5 MHz
Zendvermogen:  max. 10 mW
Externe ingangen:  2
Aansluitdiameter:  max. 1,5 mm²
Schakelvermogen DC:  Ohmse belasting tot 30V: 6,5 A,  
 tot 48V: 1,5 A, tot 100V: 0,5 A, tot  
 200V: 0,3 A, tot 300V: 0,2 A  
 inductieve belasting 
(DC 13-categorie):  max. 1A bij 24V
Reikwijdte:  buiten ca. 100 m binnen ca. 30 m  
  (afhankelijk van bouwmaterialen)
DuoFern-apparaten: max. 20
Gebruik bij: -20 tot + 55 °C
Afmetingen:  48 x 20 mm (ø x H)

9471-2 3514 06 63

DuoFern buismotor-actor
Radiografische inbouw-actor voor buismotoren;
blokkeerherkenning voor mechanische buismotoren (via 
HomePilot® instelbaar); nieuwe compacte, kleine constructie 
voor de inbouw in gangbare inbouwdozen of in elektronische 
contactdozen; iedere soort buismotor kan in het DuoFern 
radiografisch systeem geïntegreerd en via een zender bestuurd 
worden; buismotormodus of raffstore-modus vrij te kiezen; 
automatische reversie; tiptoetsbedrijf (samen met de juiste han-
dzenders); besturing met DuoFern-zender; aansluitmogelijkheid 
van rolluikschakelaars of -toetsen voor handmatige bediening 
van de buismotor; functies in combinatie met bijv. HomePi-
lot®: astro-/dag-/weekprogramma, toevalsfunctie, ventilatie-/
zonnepositie, instelling van de eindpositie bij elektronische 
RolloTube buismotoren per zender; individuele looptijdinstelling, 
omkering draairichting

Voedingsspanning:  230 V / 50 Hz
Veiligheidsklasse:  0
IP-code:  IP 00
Stand-by-verbruik:  ≤ 0,5 W
Zendfrequentie:  434,5 MHz
Zendvermogen:  max. 10 mW
Externe ingangen:  2
Aansluitdiameter:  max. 1,5 mm²
Schakelvermogen:  max. 550 W  
Reikwijdte:  buiten ca. 100 m binnen ca. 30 m  
  (afhankelijk van bouwmaterialen)
DuoFern-apparaten: max. 20
Gebruik bij: -20 tot + 55 °C
Afmetingen:  48 x 20 mm (ø x H)

9471-1 3514 06 62

BESTURINGEN & ACTOREN VOOR ROLLUIKEN, MARKIEZEN EN RAFFSTORES

Koppeling STAK3 N (zwart) STAK3 N 7000 00 83

Stekker STAS3 N (zwart) STAS3 N 7000 00 84

Veiligheidsbeugel STASI 3 STASI 3 7000 00 85

DuoFern Connect-actor
Radiografische ontvanger voor uitrusting achteraf van bestaande 
mechanische of elektrische raffstores, markiezen of rolluiken 
met DuoFern Funk; buismotormodus of raffstore-modus vrij te 
kiezen: automatische reversie; tiptoetsbedrijf (samen met de 
juiste handzenders); standaardsteekverbinding - als tussen-
stekker compatibel met 3(4)-polig Hirschmann STAS3 / STAK3 
stekkersysteem 
Configuratie via HomePilot® of DuoFern handcentrale met WR 
ConfigTool

Voedingsspanning:  230 V / 50 Hz 
Veiligheidsklasse:  II
IP-code:  IP54
Stand-by-verbruik:  < 0,5 W
Zendfrequentie:  434,5 MHz
Zendvermogen:  max. 10mW
Schakelvermogen:  max. 5A ohmse belasting 
 max. 2A inductieve belasting
Reikwijdte: buiten ca. 100 m binnen ca. 30 m 
 (afhankelijk van de bouwmaterialen)
DuoFern-apparaten: max. 20 
Gebruik bij:  -25°C tot +55°C 
Afmetingen:  123,5 x 33,5 x 26,5 mm (lxbxh)

9477 3500 08 64

DuoFern universele actor 2-kanaals  
(max. 1500 W per kanaal)
Radiografische inbouw-actor met 2 kanalen voor elektrische ver-
bruikers; onafhankelijk schakelen van twee willekeurige verbrui-
kers tot 1500 W; spanningsvrije uitgangen; nieuwe compacte, 
kleine constructie voor de inbouw in gangbare inbouwdozen 
of in elektronische contactdozen; bediening met een DuoFern-
zender; aansluitmogelijkheid van schakelaars of toetsen voor 
handmatige bediening; trappenhuisfunctie met waarschuwing 
bij uitschakeling via HomePilot® instelbaar 

Voedingsspanning:      230 V / 50 Hz
Veiligheidsklasse:  0
IP-code:  IP00
Stand-by-verbruik:   ≤ 0,5 W
Zendfrequentie:   434,5 MHz;
Zendvermogen:   max. 10 mW
Externe ingangen:   2
Aansluitdiameter:  max. 1,5 mm²
Schakelvermogen:   max. 6,5A ohmse belasting
  max. 5A inductieve belasting
Reikwijdte:  buiten ca. 100 m binnen ca. 30 m
  (afhankelijk van de bouwmaterialen)
DuoFern-apparaten: max. 20
Gebruik bij:  -20°C tot +55°C
Afmetingen:   48 x 20 mm (ø x H)

9470-2 3514 02 62

ACTOREN LICHT & ELEKTRISCHE VERBRUIKERS

TOEBEHOREN DUOFERN CONNECT-ACTOR
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PRODUCTDETAILS

Artikelomschrijving Type Kleur Artikel-
nummer Artikelbeschrijving Type Kleur Artikel-

nummer

DuoFern universele actor 1-kanaals (< 3600 W)
Radiografische inbouw-actor met 1 kanaal voor elektrische 
verbruikers; onafhankelijk schakelen van verbruikers tot 3600 W; 
nieuwe compacte, kleine constructie voor de inbouw in gangbare 
inbouwdozen of in elektronische contactdozen; bediening met 
een DuoFern-zender; aansluitmogelijkheid van één schakelaar 
of toets voor handmatige bediening; spanningsvrije uitgang; 
trappenhuisfunctie met waarschuwing bij uitschakeling via 
HomePilot® instelbaar

Voedingsspanning:  230 V / 50 Hz
Veiligheidsklasse:  0
IP-code:  IP00
Stand-by-verbruik:  ≤ 0,5 W
Zendfrequentie:  434,5 MHz
Zendvermogen:  max. 10 mW
Externe ingangen:  1
Aansluitdiameter:  max. 1,5 mm²
Schakelvermogen:  max. 16A ohmse belasting
  max. 8A inductieve belasting
Reikwijdte:  buiten ca.100 m binnen ca. 30 m  
  (afhankelijk van de bouwmaterialen)
DuoFern-apparaten:  max. 20
Gebruik bij:  -20°C tot +55°C
Afmetingen:  48 x 20 mm (ø x H)

9470-1 3514 02 61

DuoFern 1 - 10 V besturing
Radiografische 1-10 V besturing voor elektronische voorschake-
lapparaten bijv. voor professionele lichtbesturing (leds, tl-
lampen); nieuwe compacte, kleine constructie voor de inbouw in 
gangbare inbouwdozen of in elektronische contactdozen; extra 
toepassingsmogelijkheden bijv. op het gebied van ventilator- of 
pompbesturing; instelbare dimsnelheid (Soft-Start / Soft-
Stop); tussenwaardefunctie; trappenhuisfunctie, automatisch 
uitschakelen; schakeluitgang voor elektronische voorschakelap-
paraten tot 1500 W; bediening met een DuoFern-zender; aanslui-
tmogelijkheid van een toets voor handmatige bediening

Voedingsspanning:  230V / 50-60 Hz 
Veiligheidsklasse:  0
IP-code:  IP00 
Stand-by-verbruik:  ≤ 0,5W  
Zendfrequentie:  434,5MHz  
Zendvermogen:  max. 10mW
Externe ingangen:  1
Aansluitdiameter:  max. 1,5 mm²
Schakelvermogen:  max. 6,5A ohmse belasting
  max. 5A inductieve belasting
Reikwijdte:  buiten ca.100 m binnen ca. 30 m  
  (afhankelijk van de bouwmaterialen)
DuoFern-apparaten: max. 20
Gebruik bij:  0°C tot +40°C  
afmetingen:   48 x 20 mm (ø x H)  
Stuurstroom:  1-10V max. 60mA  

9482 3500 12 62

ACTOREN LICHT & ELEKTRISCHE VERBRUIKERS DuoFern tussenstekker schakelen
Radiografische tussenstekker voor elektrische verbruikers; onaf-
hankelijk schakelen van een willekeurige verbruiker; bediening 
met een DuoFern-zender; handmatige bediening via toetsen aan 
het apparaat; functies in combinatie met bijv. HomePilot®: astro-/
week-/dagprogramma en toevalsfunctie; apparaat-/lichtmo-
dus omschakelbaar; trappenhuisfunctie met waarschuwing bij 
uitschakeling via HomePilot® instelbaar

Voedingsspanning:  230 V / 50 Hz
Veiligheidsklasse:  II
IP-code:  IP20 (alleen voor droge ruimten)  
Stand-by-verbruik: ≤ 0,5 W
Zendfrequentie:  434,5 MHz
Zendvermogen:  max. 10 mW
Schakelvermogen:  max. 1.300 W
Reikwijdte:  buiten ca. 100 m binnen ca. 30 m
 (afhankelijk van de bouwmaterialen)
DuoFern-apparaten:  max. 20 apparaten
Gebruik bij:  0°C tot +40°C
Afmetingen (zonder stekker): 64 x 106 x 41 mm (bxhxd)

9472 3500 11 64

DuoFern universele dim-actor inbouw
Radiografische inbouwdimmer; automatische lastherkenning; 
bromt niet; tweedraadstechniek; soft-fade AAN/UIT (handmatig/
automatisch dimmen); dimmen van ohmse belastingen (con-
ventionele gloeilampen en lamptrafo's met besturing voor fase-
aansnijding en -afsnijding*); bescherming tegen overspanningen 
en kortsluitingen; aansluiting voor een toets en/of bediening 
via de HomePilot® of DuoFern zender; trappenhuisfunctie met 
waarschuwing bij uitschakeling via HomePilot® instelbaar

* Niet geschikt voor het dimmen van leds

Voedingsspanning:  230 V / 50 Hz
Stand-by-verbruik:  < 0,5 W
Zendfrequentie:  434,5 MHz
Zendvermogen:  10 mW
Externe ingangen:   1
Minimale belasting:  25 VA
Maximale belasting:  250 W
Reikwijdte:  buiten ca. 100 m
 binnen ca. 30 m  
 (afhankelijk van de bouwmaterialen)
DuoFern-apparaten: max. 20
Afmetingen:  48 x 24 (ø x H) mm

9476 3500 04 62
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PRODUCTDETAILS

Artikelomschrijving Type Kleur Artikel-
nummer Artikelbeschrijving Type Kleur Artikel-

nummer

RolloPort SX5 DuoFern
Garagepoortaandrijving met geïntegreerde DuoFern-ontvanger 
voor integratie in het HomePilot® systeem, flexibele montagemo-
gelijkheid door 90° draaibare aandrijfeenheid; tandriemaandrijv-
ing met stille en veilige krachtoverbrenging; inbedrijfstelling 
door elektronische eindschakelaar en automatische krachtpro-
grammering; automatische poortsluitfunctie; automatische 
veiligheidsterugloop bij het naderen van een obstakel; interne 
noodontgrendeling voor handmatige bediening bij stroo-
monderbreking; activeerbare backjumpfunctie voor systeemont-
lasting en eenvoudigere noodontgrendeling; status- en foutdi-
agnose zichtbaar op de display; aansluiting externe schakelaar 
mogelijk; omvangrijk toebehoren

Voedingsspanning:  220-240 V / 50, 60 Hz
Motortype:  24 V (DC) gelijkstroom
Trekkracht:  max. 900 N / 90 kg
Loopsnelheid:  OMHOOG 11 / 15 / 19 cm/s  
  + OMLAAG 11 cm/s
Veiligheidsklasse:  II
Gebruik bij:  -10 tot +40 °C
Totale lengte:  3.475 mm  
  (3.335 mm bij 90° montage  
  van de aandrijfkop)
Max. hefhoogte:  2.550 mm
Max. poortoppervlak:  12,5 m²
Minimum lateihoogte:  5 cm
Max. poorthoogte*:  2400 mm
Zendfrequentie  
Handzender:  433 MHz wisselcode 
Zendfrequentie 

Apparaat:   434,5 MHz  
Zendvermogen:  max. 10 mW 
Maximaal aantal 
DuoFern-apparaten:  20 
Radiografische 

Reikwijdte:   buiten ca. 50 m binnen ca. 30 m   
   (afhankelijk van de bouwmaterialen)

RP- 
SX5DF-
900N-3

Zwart 
(behu-
izing)

4505 90 71

Lichtsensor
De poortaandrijving RolloPort SX5 DuoFern mag nooit zonder 
extra veiligheidsinstallaties (bijv. lichtsensor) buiten zicht in 
beweging gezet worden.
 
Voedingsspanning: 12 tot 24 V AC / DC 
      AC = (50/60 Hz) 
Zendfrequentie:  2,5 kHz  
Zendreikwijdte:  12 m tot 20 m 
Veiligheidsklasse:  II 
Toegelaten om- 
gevingstemperatuur:  - 20 °C tot + 70°C
Afmetingen:  108 x 37,5 x 36 mm (hxbxd)

4597 Zwart 8000 00 51

POORTAANDRIJVINGEN

TOEBEHOREN ROLLOPORT SX5 DUOFERN

HOMEPILOT-UITBREIDINGEN OP BASIS VAN DE Z-WAVE-TECHNOLOGIE

Uitbreidings-USB-stick
Om de volgende producten met het HomePilot® systeem te 
verbinden 

Zendfrequentie:  868,4 MHz
Zendvermogen:  max. 10 mW
Reikwijdte buiten:  max. 100 m 
Toegestane  
omgevingstemperatuur:  0 °C tot + 40 °C
Afmetingen (lxbxh):  35 x 17 x 8 mm

N.B:  Vereiste voor de hier afgebeelde producten

8430-1  Antraciet 3200 20 39

Raam-/deurcontact
Detecteert of ramen of deuren open of gesloten zijn en activeert 
vervolgens een scenario (bijv. terrasdeur OPEN --> rolluik mag 
niet sluiten) 

Voedingsspanning:  3 V 
Batterijtype:  2xAAA 1,5 V
Reikwijdte:  tot 30 m
Zendvermogen:  max. 10 mW
Zendfrequentie:  868,42 MHz
Gebruik bij:  0 - 50 °C

8431  Wit 3200 21 19 

Verwarmingsstelaandrijving
Elektronische verwarmingsthermostaat die de huidige en gew-
enste temperatuur radiografisch uitwisselt met de HomePilot® 
en op die manier geregeld kan worden; handmatige bediening 
mogelijk via toets op het apparaat

Instelbereik:  4 - 28 °C 
Voedingsspanning:  3 V 
Batterijtype:  2xAA 1,5 V
Reikwijdte:  tot 30 m
Zendvermogen:  max. 10 mW
Zendfrequentie:  868,42 MHz
IP-code:  IP20

8433  Wit 3500 23 19

Repeater met schakelfunctie
Versterker voor het overbruggen van grotere afstanden; schake-
len onafhankelijk van verbruikers tot max. 3000 W; handmatige 
bediening via toets op het apparaat 

Voedingsspanning:  230 V / 50 Hz
Reikwijdte:   tot 70 m
Zendvermogen:  max. 10 mW
Zendfrequentie:  868,42 MHz
Afmetingen:  125 x 62 x 50 mm (lxbxh)

8434  Wit 3500 24 14
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HOMEPILOT®SERVICE

Overeenkomstig de Europese toelatingsrichtlijnen.

Onze bijzondere service voor u:  
de service ter plaatse van RADEMACHER

Eenvoudig en comfortabel technische assistentie  

 op de bouwplaats bestellen!

Een leidraad is te vinden op:

https://rademacher.de/checkliste_inbetriebnahme_homepilot/

Neem voor meer informatie contact op met uw vertegenwoordiger in de buiten- of 
binnendienst.

Service

Overeenkomstig de Europese toelatingsrichtlijnen.

Locatie voor huisautomatisering gebruiken

GeoPilot® app

HomePilot® app

Elektrische apparaten aan- 
en uitschakelen

Met de DuoFern  
tussenstekker schakelen

Rolluiken  
automatiseren 
Met de RolloTron  
Comfort DuoFern

Raam/deur monitoren 
Met het raam-/deurcontact

Markiezen automatiseren 
Met de DuoFern  
markiezenmotor

Rolluiken  
automatiseren 
Met de  
DuoFern  
rolluik- 
motor

Licht dimmen 
Met de DuoFern  
universele dim-actor

Licht aan- en uitschakelen 
Met de DuoFern  
universele actorRook detecteren

Met de DuoFern  
rookmelder

Garagepoort 
automatiseren  
Met de RolloPort  
SX5 DuoFern

Verwarming regelen 
Met de verwarmingsstelaandrijving

Verwarming regelen 
Met de DuoFern  
kamerthermostaat

Smart Home Centrale 
De HomePilot®

Beweging  
detecteren
Met de DuoFern  
bewegingsmelder

Huis  
bewaken
Met de  
HomePilot®  
HD camera  
(binnen)

Alles ook handmatig bestuurbaar 
Bijv. met de DuoFern  
handzender Standard

RAFFSTORES
VERWARMING

VERLICHTING

POORTEN

MARKIEZEN

VEILIGHEID

ROLLUIKEN

ELEKTRISCHE 
APPARATEN

SMART HOME SYSTEM
SMART HOME - HEEL EENVOUDIG
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RADEMACHER
Geräte-Elektronik GmbH

Buschkamp 7
46414 Rhede
Allemagne

www.rademacher.de

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