
Sonesse® 28 WF RTS Li-Ion  
De stille motor voor gemiddelde- tot grote  

raamdecoratie binnenshuis, gevoed door een  
geïntegreerde oplaadbare batterij 

Lithium-Ion ✚
Geïntegreerde batterijmotor:
+ Alles-in-één

+ Esthetisch

+ Compact & licht

+ Hogere energiedichtheid

Compatibele eindproducten

Belangrijkste  
productfunctionaliteiten
n  Draadloos (WireFree™) 

Voor snellere installatie 
n    Batterijgevoede motor 

Gevoed door  een 
geïntegreerde lithium 
ionbatterij  

n  Soft start en Soft stop
n  «my» favoriet 

Zet uw raamdecoratie met één 
klik in uw favoriete positie

n  Instelbare snelheid 
Van 10 tot 28 opm

n  Smalle, ronde witte kop 
Voor discrete integratie

n  Nauwkeurige uitlijning voor 
een precieze instelling  
(bijv. Duo rolgordijnen)

n  LED-indicator batterij-
spanning groen/rood 

n  Te combineren met 
Somfy Smart Home & App 
bediening

 Rolgordijnen Vouwgordijnen Duo rolgordijnen Transparant
    rolgordijn



Sonesse® 28 WF RTS Li-Ion

www.somfy.com

Voordelen voor professionals

Eenvoudige integratie 
n   Esthetische witte en smalle 

motorkop.
n   De batterij is geïntegreerd.
n  Programmeerbare spaarstand: 

vermindert het batterijgebruik.

Eenvoudige installatie
n   Snel te installeren 

- 100% Draadloos 
- Geen kennis van elektriciteit nodig.

n  Slaapstand: de motor reageert 
niet wanneer andere motoren 
geprogrammeerd worden.

Snel in te stellen
n Programmeertoets op motorkop.
n  Stel eenvoudig de eindlimieten in 

met de afstandsbediening.

Betrouwbaarheid en veilig
n  Veilig protocol.
n  Te combineren met Somfy Smart 

Home & App bediening.
n  Het Somfy-merk, vertrouwen en 

kwaliteit.

Technische eigenschappen 
n Voedingspanning: 12V DC
n  Beveiligingsindex: IP 20 (alleen 

voor gebruik binnenshuis)
n  Limietschakelaar type:  

Elektronisch
n  Werkingstemperatuur:  

0 °C tot 60 °C
n  Opslagtemperatuur:  

-20 °C tot 60 °C
n Isolatieklasse: Klasse III
n  Antenne: 15 cm draadlengte, 

mag niet ingekort of verlengd 
worden.   
Voor de beste radio-ontvangst, moet 
de antennedraad bloot liggen en niet 
in contact te komen met metalen 
oppervlakken. Indien nodig mag voor 
optimale werking de antenne verplaatst 
worden.

(2 jaar 
garantie op 
batterijen)

Prestaties

Nominaal koppel 1,1 Nm

Nominale snelheid 28 opm

Instelbare snelheid 10-28 in stappen van 2 opm

Geluidsniveau  
Radioprotocol RTS

Radiofrequentie 433,42 MHz

Type batterij 12V 2600 mAh (Ingebouwde lithium-ion)

Batterij autonomie Opladen 1 keer per jaar*

Oplaadtijd < 4,5 uur

Batterij ‘bijna leeg’ LED-indicator LED 
*bij één cyclus (omhoog en omlaag) per dag

Afmetingen
L = 539

Buis min int Ø 26,6

Certificeringen

9

Voordelen voor eindgebruikers

Dagelijks gemak en comfort   
n  Stille werking.
n  Open en sluit uw raamdecoratie 

moeiteloos en op afstand dankzij 
radiobesturing. 

n  Te combineren met Somfy Smart 
Home & App bediening.

n  Favoriete «my» positie.
n  Soepele beweging met instelbare snelheid.
n  Kan gebruikt worden tijdens het opladen.

Esthetische integratie
n  Draadloos systeem, dus installeren 

zonder de muren te beschadigen.
n  De esthetische dunne kop zorgt voor 

een discrete integratie in uw interieur.

Eenvoudig gebruik en onderhoud
n  Oplaadbare batterij (gemiddeld opladen 

1 maal/jaar).
n  LED-Indicator lage batterijspanning.

Betrouwbaarheid en veiligheid
n  Beste lithium-ion technologie 

prestaties.
n  Geen elektrische bedrading, geen snoeren, 

veilig voor kinderen.
n  Somfy kwaliteit en garantie.
n De batterij kan vervangen worden.


