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  GEBRUIKER
• Weergave van de stand van het rolluik op het 

bedieningsscherm of op afstand
• Instellen van 2 favoriete tussenstanden van het rolluik
• Bescherming van de woning: signaleert inbraakpogingen aan 

de TYXAL alarmcentrale 

  INSTALLATEUR
• Motor met toebehoren geleverd voor een snelle installatie
• Automatische afstelling van de motor
• Automatische of manuele instelling van de eindeloopposities 

met de hoofdafstandsbediening

Packs voor draadloze motorisering van rolluiken

PACK ROLLIA 10 / 30

Benaming Referentie

PACK ROLLIA 10 A76356001

PACK ROLLIA 30 A76356002

INHOUD VAN HET PACK ROLLIA 30
 - 1 bidirectionele ROLLIA motor 30 Nm 

 - 3 telescopische buizen   

 - 1 TYXIA 1603  afstandsbediening met 
wandsteun

 - 2 zijsteunen voor de buisbevestiging

 - 4 hechtingen die het rolluik met de buis 
verbinden

 - Set schroeven

 - Set kogellagers

INHOUD VAN HET PACK ROLLIA 10 
 - 1 bidirectionele ROLLIA motor 10 Nm 

 - 2 telescopische buizen  

 - 1 TYXIA 1603 afstandsbediening met 
wandsteun

 - 2 zijsteunen voor de buisbevestiging

 - 2 hechtingen die het rolluik met de buis 
verbinden

 - Set schroeven

 - Set kogellagers 
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VERVOLLEDIG UW INSTALLATIE

• Samen met de rookmelder 
DOFX : automatische 
opening van het rolluik bij 
rookdetectie

• Samen met een TYDOM 
4000 aanraakscherm: 
aanwezigheidssimulatie

• Samen met een Delta Dore 
alarmsysteem: detectie van 
inbraakpoging

• Groepsafstandsbediening 
voor het centraliseren van de 
rolluikbesturing

• Bidirectionele motoraandrijving voor bestaande rolluiken
• Automatische detectie van de hoge en lage eindeloopposities 

van het rolluik of manuele instelling van de hoge 
eindeloopposities van het rolluik

• Anti-inbraakfunctie: weerstand tegen het ophalen van het 
rolluik

• Perimeterbeveiliging: de motor activeert de 
TYXAL+alarmcentrale bij detectie van intrusiepoging

• Samen met de alarmcentrale TYXAL biedt de motor anti-
inbraak en intrusiedetectiefuncties

• Obstakelherkenning om het rolluik te vrijwaren van schade
• Ingebouwde draadloze ontvanger 
• Mogelijkheid om de motor te besturen door middal van lokale 

beklabelde schakelaar 
• Is, in samenwerking met een zonnesonde en de 

energiemeetmodule RT 2012, compatibel met de functies 
zonoptimalisatie : TYBOX 2020 WT/ 2010 WT/ CALYBOX 2020 
WT/TYWATT 2000

• Voeding: 230V monofase 50 Hz
• Koppel: 10Nm (pack Rollia 10) of 30 Nm (pack Rollia 30)
• Geleverd met een zelfl erende afstandsbediening  TYXIA 1603
• Radiofrequentie: 868MHz
• Elektronische eindeloopdetectie
• Thermische bescherming: 4 minuten continu gebruik
• Beschermingsindex: IP44
• Verbindingskabel: 2.5m (4 x 0.75 mm2)
• Aantal associeerbare draadloze zenders: max.12
• Compatibel met de netwerkfunctie

FUNCTIES

TECHNISCHE KENMERKEN

Benaming Referentie

TYXIA 1603 afstandsbediening A76351167

Lager + steun + asdopje Ø 60 Octo A76356009

2 grendels A76356010

Buis Ø 60 Octogonaal – 750mm A76356011

Buis Ø 60 Octogonaal – 1040mm A76356012

ROLLIA motorkopsteun A77011544

Wiel- en kroonadapter Ø 60 A77011539 

Ontgrendelbare motorsteun A77011604

Extra toebehoren

EXCLUSIEF  - Mogelijkheid om de motor 
met drukknopbediening te bestellen 

(bedrade toegang)


