
Sonesse® ULTRA 30 WF RTS Li-Ion .  
Mycket tyst motor för medelstora till stora rullgardiner  

med inbyggt laddningsbart batteri. 
Litium-jon ✚
Motor med inbyggt batteri
+ Allt-i-ett

+ Estetisk

+ Kompakt och lätt

+ Högre energitäthet

Kompatibel med:

 Rullgardiner Hissgardiner  Plissé och  Effektgardiner Silhouettegardin 
   duettegardiner

Produktens huvudsakliga 
funktioner
n  Trådlös 

För snabbare installation 
n    Batteridriven motor 

Drivs av ett inbyggt 
laddningsbart batteri

n  Mjukstopp och mjukstart
n  «my» favorit  

Med MY-funktionen kan 
du ställa ditt solskydd i 
favoritläget med ett enda klick.

n  Justerbar hastighet  
Från 10 till 28 rpm

n  Smalt motorhuvud 
Smalt o vitt motorhuvudet för 
diskret installation

n  Finjusteringsfunktion för 
exakt inställning (av lamel-
ler och Effektgardiner) 

n  LED-indikator för lågt bat-
teri Grönt/rött LED

n  Kompatibel också med 
Somfys uppkopplade  
lösningar
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Fördelar för proffs

Enkel integrering 
n  Vitt och smalt motorhuvud för 

diskret installation
n  Inget synligt batteri
n  Strömsparläge för leverans

Enkel installation 
n  Snabb installation 

- Inga kablar 
 - Inga krav på elkunskap

n  Standbyläge: Ingen risk för oönskad 
parkoppling

Snabb programmering 
n  PROG-knapp på motorhuvud
n  Ställ in gränslägen med fjärrkontroll

Tillförlitlighet och lönsamhet
n  Säkert protokoll
n  Somfy connected solution
n  Somfy kvalite och lokal support

Fördelar för användare

Bekvämlighet och komfort varje dag 
n  Tyst drift
n  Enkel att använda med fjärrkontroll, 

kompatibel med Somfys andra lös-
ningar  

n  Skapa favoritinställningar med 
«my»-funktionen

n  Jämn rörelse med justerbar hastighet
n  Kan användas även när den laddas

Estetisk integration
n  Snabb och enkel installation utan 

onödig åverkan på inredningen
n  Vitt och smalt motorhuvud för diskret 

installation

Enkel användning och underhåll
n  Uppladdningsbart batteri  

(vanligtvis 1 laddning/år)
n  LED-indikator för lågt batteri

Tillförlitlighet och säkerhet
n  Litium-jonbatteri med bästa möjliga 

tekniska prestanda 
n  Inga snören, kulkedjor eller kablar, 

ökad säkerhet för barn och husdjur
n  Somfys kvalitet och garanti
n  Batteriet kan bytas ut

Tekniska funktioner
n Spänning: 12V DC

n  Kapslingsklass: IP 20  

(endast för inomhusbruk)

n Gränslägestyp: Elektronisk

n  Temperaturområde: 0oC till 60oC

n  Förvaringstemperatur:   

-20oC till 60oC

n  Isolationsklass: Klass III

n  Antenn: 15 cm lång kabel,  

får ej kortas ner eller förlängas.   
För bästa radiomottagning måste den 
placeras synligt och får ej komma i 
kontakt med metallytor. Antennen kan 
behöva justeras för optimal prestanda.

(2 år begränsad
garanti på
batterier)

Prestanda

Nominellt vridmoment 2 Nm

Nominellt varvtal 20 rpm

Justerbar hastighet 10-28,justering i steg om 2 rpm

Ljudnivå

Radioprotokoll RTS

Radiofrekvens 433,42 MHz

Batterityp 12V 2600 mAh (Inbyggt Litium-jon)

Batterilivslängd Laddning krävs ungefär 1 gång per år*

Rechargeing time < 4,5 timmar

Indikator för lågt batteri LED 
* med en cykel (en upp- och nedrörelse) per dag

Dimensioner
L = 644

28,8 mm

Certifieringar

9


