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Alles in één hand
KNX staat voor intelligente netwerken van huis- en gebouwsysteemtechniek: met KNX worden beschaduwing, verwarming, 
verlichting, ventilatie en veiligheidstechniek volgens uw wensen geregeld. KNX werd ontwikkeld als een systeem dat in alle 
belangrijke installaties van de gebouwentechniek kan worden gebruikt. Daarmee kunnen de afzonderlijke elementen samen 
(“integraal”) worden gepland en uitgevoerd. Elke producent houdt zich aan de vastgelegde norm zodat de toestellen elkaar 
onderling “begrijpen”. Hierdoor worden de planning en uitvoering eenvoudiger. Bovendien biedt KNX een grotere functional-
iteit en meer comfort zonder dat het meer moeite kost. Om deze redenen zijn alle belangrijke producenten van gebouwsys-
teemtechniek in Europa lid van de KNX Association en worden installateurs via scholing met het systeem vertrouwd gemaakt.

Rademacher heeft met de RolloTube X-line motor een KNX-compatibele aandrijving ontwikkeld die geschikt is voor 
de besturing van rolluiken, screens en zonweringen. Daarmee beschikken planners en architecten over de gerenom-
meerde RADEMACHER techniek als een integraal bestanddeel van de intelligente KNX-gebouwentechniek. De 
eenvoudige installatie en de gemakkelijke integratie in het wereldwijde standaardsysteem voor gebouwautomati-
sering KNX zijn slechts enkele redenen voor RADEMACHER. Dankzij de uitgebreide besturingsfuncties, het grotere 
gebruikscomfort en de verbeterde loopeigenschappen is de RolloTube X-line de eerste keus bij planners die zijn 
gefocust op de toekomst en niet zonder de nieuwste technologie kunnen.

Voor een op de toekomst gerichte gebouwautomatisering - RADEMACHER.

De intelligentste rolluikbe-
sturing gekoppeld aan KNX
De nieuwe, unieke buismotor RolloTube X-line kan in een han-
domdraai in de KNX-gebouwautomatisering worden geïnte-
greerd. Dankzij de volledig automatische eindpositie-instelling 
en het intelligente RADEMACHER systeem voor positiedetectie, 
koppel-bewaking en obstakelherkenning is de RolloTube KNX 
bijzonder eenvoudig en comfortabel te installeren en te gebrui-
ken. Zo levert deze nieuwe uitvinding extra voordelen voor uw 
gebouwautomatiseringsnetwerk.

Intelligentie in één oogopslag
• Kortere montagetijd: plug- & go-oplossing dankzij kliklager 
 en voorgeïnstalleerde 3m-aansluitleiding 
• Eindpositie-instelling: naar keuze zelflerend, 
 halfautomatisch of manueel 
• Verhoogde veiligheid dankzij Safe-Drive-systeem* 
 en FlexiClick-principe*
 - Koppelgevoelige blokkeeruitschakeling
 - Naar keuze instelbare obstakelherkenning 
 - Optimale reversiefunctie
• Automatische compensatie van behanglengte: onderhouds-
 vrije eindposities, hetzelfde aanzicht bij geopende rolluiken, 
 geen positieverandering vanwege bijv. een ouder rolluik of 
 de temperatuur 
• Bediening per schakelaar op locatie mogelijk

 * Patent werd aangemeld
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Gebruik

De intelligentste rolluikbesturing bij u thuis
Met het KNX-systeem heeft u een groot aantal mogelijkheden om bij u thuis een oase van welbehagen te creëren.  De intel-
ligente KNX-rolluikbesturing van RADEMACHER hoort daar absoluut bij. U kunt met een druk op de knop alle elektrisch werk-
ende rolluiken, screens of zonweringen centraal besturen, ongeacht of deze zich in de woonkamer, de werkkamer, de slaap-
kamer of buiten op het terras bevinden. Gewenste scenario’s kunnen individueel worden samengesteld en per touch via een 
paneel worden geactiveerd: ‘s avonds worden de rolluiken in de woonkamer neergelaten, de sfeervolle verlichting schakelt 
zichzelf in en de verwarming zorgt voor een aangename temperatuur.

Bovendien zullen uw energieverbruik en uw verwarmingskosten dankzij de X-line dalen. Met name in de winter function-
eren op tijd gesloten rolluiken als warmte-isolatie waardoor verwarmingskosten met tot wel 50% kunnen worden gereduc-
eerd (onderzoek:  Fraunhofer-Instituut). U kunt met de RADEMACHER X-line uw elektrische rolluiken, zonweringen of screens 
in overeenstemming met de weersituatie besturen. Wanneer het in huis merkbaar kouder wordt of door het binnenvallende 
zonlicht plotseling een stuk warmer, dan is een klik voldoende om de verwarming of de airconditioning een standje lager te 
zetten en zo energie te besparen. Met afstandsbediening, pda, touchscreen, smartphone of pc heeft u de besturing van uw 
keuze in de hand.

Het X-line Safe-Drive-systeem met exacte positiedetectie, koppelbewaking en obstakelherkenning zorgt voor een verhoogde 
veiligheid en een langdurig comfort. Dankzij de remote service worden storingen zoals bijvoorbeeld “Obstakel herkend” com-
fortabel gevisualiseerd. De decentrale installatie van de KNX-besturingstechniek gaat gepaard met een snellere bedrading en 
ruimtebesparing in de verdelerkast.

Gaat u voor de toekomst – met RADEMACHER.

* Studie: Fraunhofer-Institut

De intelligentste rolluikbesturing voor bedrijven
Bedrijfsruimten worden steeds meer tot leefruimten waarin flexibiliteit en rendabiliteit een uiterst belangrijke rol spelen. 
De intelligente X-line besturing garandeert dat er in bedrijfsruimten steeds een optimaal werkklimaat heerst. Bovendi-
en zorgt X-line voor een besparing op uw energie en verwarmingskosten. De met lichtsensoren uitgeruste zonweringen, 
screens en rolluiken sluiten automatisch op basis van de hoeveelheid zonlicht die binnenvalt. En bij een sterke wind geven 
de windsensoren een signaal waarna de zonweringen en screens automatisch worden ingeschoven en zo worden bescher-
md tegen beschadiging. Alle elementen kunnen comfortabel met een schakelaar, smartphone, pda, pc of touchpanel wor-
den ingesteld en bestuurd.
 
De intelligente X-line motoren melden storingen zoals “Hindernis of blokkering vastgesteld” direct op elk KNX-outputme-
dium zoals bijvoorbeeld een pc. Zo wordt het behang ontzien en het centrale beheer aanzienlijk eenvoudiger. De autom-
atische compensatie van de behanglengte en de exacte positionering zorgen voor een uniform aanzicht van de gevel. 
Bovendien kunnen de RADEMACHER RolloTube KNX-motoren eenvoudig in de gebouwautomatisering worden geïnte-
greerd. De KNX-motor kan direct op de busleiding worden aangesloten waardoor meerdere externe actoren niet meer 
nodig zijn: een sterk argument aangezien door het grote aantal actoren en hun constructie de warmteontwikkeling in de 
schakelkasten continu toeneemt.  

Met de X-line zijn de grote hoeveelheden leidingen, kabelbuizen en kabelklemmen overbodig geworden. Verder neemt 
het aansluiten beduidend minder tijd in beslag en is de vuurbelasting aanmerkelijk gereduceerd. Sneller aansluiten en 
minder documentatie, bovendien een enorme ruimtebesparing in de schakelkast: het pleit allemaal voor de X-line motor. 
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Pupitre de commande iPhone

Functies RolloTube X-Line
• Busaansluiting via de KNX-aansluitleiding met behulp van een WAGO klem
• Rode LED geeft de gebruiksgereedheid aan
• Besturing via KNX TP via voorgeïnstalleerde 3m-KNX-TP-leiding
• Aanmelding via ETS 3/ETS 4 en
 - Schakelaar op de motorkop
 - Fysiek standaardadres 15.15.240 
• Optionele instelling van reversiefunctie en compensatie van de behanglengte via ETS
• Manuele / automatische loopcommando’s en exacte positionering zonder referentieloop
• Communicatieobjecten voor aanduiding van “Actuele positie”, “Obstakel herkend” en “Behang geblokkeerd”
• Alarm- en blokkeerobjecten voor de besturing van omstandigheidsafhankelijke functies

Voordelen in één oogopslag
• Kostenreductie door sneller aansluiten van bedrading en minder 
 benodigde ruimte in de verdelerkast, vanwege decentrale installatie
• Geen afzonderlijke KNX-actor nodig
• Minder documentatie en sneller aansluiten in de verdelerkast
• Verlaging van de vuurbelasting
• Terugmelding van de exacte positie van de motoras en 
 eventuele storingen
• Exacte positionering en compensatie van de behang-
 lengte voor een uniform aanzicht van de gevel
 - Geen referentieloop voor looptijdmeting nodig
 - Geen onnauwkeurigheden vanwege bijvoorbeeld een 
  ouder rolluikbehang
• Fabrikantonafhankelijk outputmedium 
 (bijv. schakelaar, touchpanel)

Besturing

Visualiseringsvoorbeelden
„Obstakelherkenning“

Menu

Woonkamer

Zo 04-11-11 20.30 20°C12°C

Element Toestand Detail Opmerking

Rolluik 1 woonkamer   meer –

Rolluik 2 woonkamer  meer Obstakel

Vloerverwarming  meer –

Lamp 1 woonkamer  meer –

Lamp 2 woonkamer  meer –

Raam 1 woonkamer  meer –

Raam 2 woonkamer  meer –

Menu Favorieten Systeem   Terug

Menu

Zo 04-11-11 20.30 20°C12°C

Menu Favorieten Systeem   Terug

Eengezinswoning
Selectie gebouw:

Favorieten

Woonkamer

Slaapkamer 1

Slaapkamer 2

Badkamer

Keuken

Hal

Woonkamer
Element Toestand Detail Opmerking

Rolluik 1 Woonkamer

Automatische 
klok actief

–

Rolluik 2 Woonkamer

Automatische 
klok actief

Obstakel bij neerlaten, 
rolluik niet gesloten

Vloerverwarming
Inactief

–

Lamp 1 woonkamer
Manueel

–

Lamp 2 woonkamer
Manueel

–

Raam 1 woonkamer
Manueel

–

Raam 2 woonkamer

Automatische 
klok actief

–
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Montagesituatie met KNX-
buismotoren van RADEMACHER

- Kleine schakelkast
- Geen 230V-voeding van schakelkast 
 naar buismotor vereist

Artikelnr. Beschrijving artikel Koppel 
(Nm)

Toerental 
(omw./min.)

Astype Toebehoren, inclusief

Adapter/
meenemer,
gemonteerd

Lager

XLIM 15/16Z KNX-buismotor met elektronische einduitschakeling, zelflerende eindposities, 
blokkeer- en selecteerbare obstakelherkenning, toebehorenset

15 16 SW60 AMI45M-
SW60

4015K-04

XLIM 25/16Z KNX-buismotor met elektronische einduitschakeling, zelflerende eindposities, 
blokkeer- en selecteerbare obstakelherkenning, toebehorenset

25 16 SW60 AMI45M-
SW60

4015K-04

XLIM 35/16Z KNX-buismotor met elektronische einduitschakeling, zelflerende eindposities,
blokkeer- en selecteerbare obstakelherkenning, toebehorenset

35 16 SW60 AMI45M-
SW60

4015K-04

XLIM 45/12Z KNX-buismotor met elektronische einduitschakeling, zelflerende eindposities, 
blokkeer- en selecteerbare obstakelherkenning, toebehorenset

45 12 SW60 AMI45M-
SW60

4015K-04

Eigenschappen RolloTube X-Line

Artikelnr. Koppel 
(Nm)

Toerental 
(omw./min.)

Spanning (V) /
frequentie (Hz)

Vermogen
(W)

Stroomopname 
(A)

Beschermings-
graad IP

Inschakelduur 
(min.)

Kabellengte 
(m)

Totale 
lengte
(mm)

XLIM 15/16Z 15 16 230/50 145 0,64 44 4 3,0 487

XLIM 25/16Z 25 16 230/50 191 0,83 44 4 3,0 546

XLIM 35/16Z 35 16 230/50 198 0,86 44 4 3,0 546

XLIM 45/12Z 45 12 230/50 205 0,89 44 4 3,0 546

Naleving van de Europese laagspanningsrichtlijn, EMC-richtlijn, conform EN60335-1, EN60335-2-97 en EN14202

Technische gegevens RolloTube X-line

Eigenschappen

Aansluitschema

Traditionele montage van 
buismotoren in het KNX-systeem

KNX - buismotor 4KNX - buismotor 1230 V
(L/N/PE)

Spannings-
voorziening

Schakelkast

M M

Verbind-
stuk

Afmetingen

Totale lengte

Ø
 4

4,
6

Ø 60
48
29

30
00

10
0

19,8
17,5

M M

KNX - buismotor 2 KNX - buismotor 3

M M M M

Buismotor 4Buismotor 1230 V 
(L/N/PE)

L1/L2/N/PE

Schakelkast

L1/L2/N/PE

KNX - buismotor-
actor 1

Busleiding

Verbind-
stuk

Spannings-
voorziening

L1/L2/N/PE

L1/L2/N/PE

Buismotor 2 Buismotor 3
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Besparing

Alle prijzen zijn adviesprijzen zonder btw.

Conventionele KNX 
Product Kosten

Elektronische buismotor ILIM 15/16 Z € 189,30  

+ Kanaalprijs rolluikactor € 80,00

+ Leggen van aparte 4-aderige stroomkabel van schakelkast naar rolluikkast € 60,00

Kosten totaal € 329,30

Conventionele KNX 
Aantal Product Stukprijs Kosten per eenheid

3 st. Beveiligde uitgaande circuits, 3-polig € 100,00 € 300,00

150 m KNX-Y(St)Y leiding 2x2x0,8mm² € 1,80 € 270,00

1.000 m YSLY-JZ Ölflex kabel 4x1,5mm² € 1,80 € 1.800,00

250 m NYM-J kabel 5x2,5mm² € 2,50 € 625,00

200 m Kabelkanaal 60x60mm € 7,00 € 1.400,00

3 st. KNX-verdelerkasten met elk 16 actorkanalen incl. montage en aansluiting € 2.196,67 € 6.590,01

48 st. Elektronische buismotor ILIM 15/16 Z € 189,30 € 9.086,40

48 st. Aansluitingen motoren € 12,50 € 600,00

48 st. Aansluitkasten € 10,42 € 500,16

1 st. Programmering en ingebruikname € 790,00 € 790,00

Totaal conventioneel € 21.961,57

RolloTube X-line
Aantal Product Stukprijs Kosten per eenheid

3 st. Beveiligde uitgaande circuits, 3-polig    € 100,00 € 300,00

150 m KNX-Y(St)Y leiding 2x2x0,8mm² € 1,80 € 270,00

280 m NYM-J kabel 5x2,5mm² € 2,50 € 700,00

200 m Kabelkanaal 60x60mm € 7,00 € 1.400,00

48 st. Elektronische X-line motor XLIM 15/16 Z € 280,00 € 13.440,00

48 st. Aansluitingen motoren, stroomaansluiting en busaansluiting € 45,34 € 2.176,32

48 st. Aansluitkasten € 10,42 € 500,16

1 st. Programmering en ingebruikname € 790,00 € 790,00

Totaal X-line € 19.576,48

KNX-rekenvoorbeeld eengezinswoning

KNX-rekenvoorbeeld bedrijven

Bij een bedrijfspand uitgerust met 48 X-line motoren 
kan dat een besparing van € 2.385,09 opleveren.

RolloTube X-line
Product Kosten

Elektronische X-line motor XLIM 15/16 Z € 280,00

+ Stroomaansluiting (3-aderige kabel) bijv. van de verdeeldoos ter plekke naar de rolluikkast € 15,00

Kosten totaal € 295,00

Bij een eengezinswoning uitgerust met 20 X-line motoren 
kan dat een besparing van € 686,00 opleveren.

BESPARING per KNX-motor: + € 34,30

BESPARING met X-line: + € 2.385,09

6000 m² industriehal · zuidzijde: van buiten uitgerust met 48 rolluiken · elke 30 meter een verdelerkast 

En nog veel meer voordelen!

Maak ook gebruik van ons formulier voor het gratis aanvragen van een offerte en het 
applicatiebestand. Beide kunt u downloaden van onze website www.rademacher.de.
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RADEMACHER
Geräte-Elektronik GmbH & Co. KG

Buschkamp 7
46414 Rhede
Germany

Telefoon +49 2872 933-171
Telefax +49 2872 933-251
info@rademacher.de

Service
Telefoon +49 2872 933-174
Telefax +49 2872 933-253
service@rademacher.de

www.rademacher.de


