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Huisautomatisering!

www.rademacher.nu

Gebruiksvriendelijke huisautomatisering met 
ongekende mogelijkheden voor veiligheid, 
comfort en multimedia



HUISAUTOMATISERING VIA 
SMARTPHONE, TABLET OF PC 
AANSTUREN
Heel eenvoudig met HomePilot®

Rademacher biedt met HomePilot© gebruiksvriendelijke 
huisautomatisering met ongekende mogelijkheden voor veiligheid, 
comfort, multimedia, energiebesparing en levensloopbestendig 
wonen. Het bedienen en veranderen van de configuraties die u zelf 
heeft gemaakt, gaat eenvoudig met uw smartphone, tablet of pc. 
Zo bedient u thuis of waar ook ter wereld uw verlichting, elektrische 
apparaten, verwarming, zonneschermen, rolluiken, garagedeur e.d.

De unieke voordelen van Rademacher HomePilot

 • Een zeer eenvoudige en mooie visuele gebruikersinterface.
 • Al 5 jaar bewezen draadloze kwaliteit; geen aanpassingen 

 in de meterkast
 • Uitgebreide mogelijkheden voor veiligheid thuis door 

 koppeling met rook-, hitte- en koolmonoxidemelders 
 van Ei Electronics

 • Smartphone als sensor te gebruiken
 • Uitgebreide multimedia functionaliteit

SUPPORT VAN HEMMINK
Hemmink, importeur van Rademacher, wil dat u jarenlang een 
tevreden gebruiker blijft. Om dit te garanderen, biedt 
Hemmink uitgebreide ondersteuning voor de kwaliteits- 
producten van Rademacher.

Hierbij kunt u denken aan: 
 • Duidelijke informatie over mogelijke toepassingen
• Welke producten heeft u nodig?
• Hoe kunnen producten worden gecombineerd?

 • Gedetailleerde informatie over aansluiting en configuratie
 • Training voor groothandels en installateurs

Hemmink heeft alle kennis in huis om uw specifieke vragen 
te beantwoorden en u optimaal te ondersteunen.
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...EN ALS U DAT WILT OOK ONDERWEG!

Dankzij WR Connect toegang krijgen tot uw 
Huisautomatisering.

Als de HomePilot® is aangesloten op een router 
met internettoegang (via LAN of Wifi) biedt deze 
ook de mogelijkheid om onderweg toegang tot 
uw draadloze producten te krijgen.

Hiervoor kunt u eenvoudig de dienst WR Connect 
in de HomePilot® activeren en zich met uw e-mail-
adres gratis laten registreren. 

Door u aan te melden op www.HomePilot.de 
krijgt u toegang tot uw HomePilot®. U kunt ook uw 
gegevens in de HomePilot®-app (pag. 8-9) 
invoeren en zo toegang tot uw HomePilot® krijgen.  

En dat overal ter wereld via een beveiligde 
verbinding!

HET WERKT HEEL EENVOUDIG...

De HomePilot® is een centrale besturing voor de draadloze producten van 
RADEMACHER.

De HomePilot® biedt een intuïtieve gebruikers interface, waarmee de 
draadloze producten van RADEMACHER heel eenvoudig via browser of 

smartphone- en tablet-app kunnen worden bediend. Via de 
gebruikersinterface kunt u apparaten een eigen naam geven, 

ze tot groepen samenvoegen en scenes instellen die van 
automatiseringen kunnen worden voorzien.

LAN-kabel

...SNEL 
GEÏNSTALLEERD...

1. De HomePilot® wordt via de meegeleverde 
LAN-kabel op de internetrouter aangesloten. 
Vervolgens doet u de stekker in het stopcontact.

Eenmaal geïnstalleerd kunt u de HomePilot ook 
via wifi verbinden en bijv. naast uw tv zetten.

2. Vervolgens krijgt u via de browser toegang tot 
de gebruikersinterface van de HomePilot® en 
kunnen de draadloze producten worden ingeleerd.

3. Als u dat wilt, activeert u de toegang op afstand 
WR Connect (zie pagina rechts) en kunt u meteen 
overal met de smartphone, tablet of pc toegang 
krijgen tot uw HomePilot®.
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HomePilot® - FUNCTIES

1. Gebruikersinterface
Met de intuïtieve gebruikersinterface configureert 
en bedient u uw draadloze producten van 
RADEMACHER nog sneller en eenvoudiger.

De gebruikersinterface geeft de apparaten, 
gesorteerd op apparaattype, overzichtelijk weer 
en biedt de mogelijkheid om individuele namen, 
beschrijvingen en verschillende apparaatafbeeldin-
gen toe te wijzen.

De apparaatafbeeldingen geven tevens de status 
van de apparaten weer. Via intuïtieve schakelaars of 
schuifregelaars kunnen de apparaten dan heel sim-
pel direct worden bediend.

3. E-mailfunctie
Met deze functie hebt u de mogelijkheid om een 
e-mail naar uzelf of naar zoveel adressen als u 
wenst te laten sturen, wanneer een scene wordt 
geactiveerd. Voer gewoon het verzendadres en het 
ontvangeradres in en activeer de functie voor het 
verzenden van e-mails in de sceneconfiguratie.

Zo kunt u zich onmiddelijk laten informeren 
wanneer bij uw afwezigheid beweging wordt 
gedetecteerd in uw woonkamer.

2. Scenes instellen
Scenes bieden u de mogelijkheid om apparaten 
met één klik of geautomatiseerd naar
bepaalde doeltoestanden te laten gaan of te 
schakelen.

Als u bijv. bij thuiskomst alle verlichting in woon-
kamer en keuken wilt inschakelen, voegt u al deze 
lampen samen in een scene en bedient u de groep 
met één klik.

In combinatie met een automatisering wordt alles 
nog comfortabeler. Met de automatische ochtend- 
en avondschemeringsfunctie gaan bijvoorbeeld al 
uw lampen aan of uit en bewegen uw rolluiken.

4. Camerafunctie
Met de camerafunctie altijd zien wat thuis gebeurt! 
De camerafunctie toont zowel op de gebruikers- 
interface als op de app de beelden van uw IP-camera's 
(zie pag. 20) in verkleinde en gewone weergave.
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GPS en Wifi 

gebruiken voor 

automatisering

GeoPilot® - DE APP*...
...WAARMEE U VAN UW SMARTPHONE 
EEN SENSOR MAAKT!

Meld uw smartphone via GeoPilot® aan bij 
de HomePilot® en gebruik uw smartphone 
als sensor. Wanneer bijvoorbeeld één 
smartphone thuis is, schakelt een scene 
automatisch de verlichting in en wordt de 
verwarming op 21 °C gezet.

Hebben alle smartphones het huis verlaten? 
Dan wordt de verlichting uitgeschakeld en 
de verwarming uitgezet.

HomePilot® - DE APP
VOOR iOS* EN ANDROID**

 • Snelle en eenvoudige toegang tot apparaten en scenes 

 • Persoonlijke favorieten voor elke gebruiker 

 • Weergave van geactiveerde/gedeactiveerde 
 automatiseringen 

 • Weergave van statusmeldingen 

 • Directe toegang tot sensorgegevens zoals temperatuur, 
 zonne richting, windsnelheid enz.

Activeer via GeoPilot® scenes 
door het betreden en verlaten 
van wereldwijd persoonlijk te 
configureren gebieden (met een 
straal van 200 m tot 10 km).

Open bijvoorbeeld de garage-
deur als u het gebied binnenrijdt 
en laat deze weer sluiten wanneer 
u het gebied  verlaat.

NU GRATIS DOWNLOADEN NU GRATIS DOWNLOADEN 

*vanaf Apple iOS versie 6 
**vanaf Android versie 2.1

*vanaf Android versie 4.0
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App GeoPilot®
Gebruik uw smartphone om op Google Maps de 
gewenste straal rondom uw woning in te geven. 
Vervolgens kunt u scenes instellen voor wat u 
wilt dat er gebeurt wanneer uw smartphone het 
gebied verlaat of betreedt.

Bediening apparatuur
Via app: HomePilot®
Via internetbrowser
Via afstandsbediening

Multimedia mogelijkheden

HDMI

Actor inbouw Actor opbouw Wandschakelaar

IP Camera met bewegingssensor

Buismotor  + bediening voor zonnescherm

Weerstation

Raam- /deurcontact Radiator thermostaatknop

LAN, Wifi of Internet
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COMFORT EN GEMAK

VEILIGHEID

ALLES VOOR EEN 
DYNAMISCH GEZIN

VOORBEELD TOEPASSINGEN

LEVENSLOOPBESTENDIG WONEN

CONTROLE

ENERGIEBESPARING

 • Met één schakelaar alle lampen aan

 • Koffiemachine bij het opstaan al opgewarmd

 • ‘Gezellige’ scene met gedimd licht

 • Verwarming boven vanaf beneden alvast aanzetten

 • Vanaf elke locatie controleren of de wasdroger uit is en alle ramen en deuren gesloten zijn

 • Verwarming en verlichting boven uit?

 • Onverwacht later thuis? 

 Licht uit en verwarming lager

 • ’s Avonds lekker in de woonkamer? 

 Licht gedimd, sommige lampen uit, verwarming elders in huis lager

 • Geen beweging (vanaf een bepaalde tijd) in een deel van het huis? 

 Verwarming lager, lampen uit

 • Lampen bij beweging buiten of binnen aan (alleen tussen 12 en 6 uur)

 • Op afstand met uw smartphone live het camerabeeld bekijken

 • Bij rookmelding alle lampen aan, CV en ventilatie uit, SMS naar uw telefoon

 • Alle smartphones uit huis? 

 Lampen en wasdroger uit en verwarming laag.

 • Bent u op 200 meter van huis? 

 (Buiten) verlichting gaat automatisch aan.

 • Onverwachte beweging buiten? 

 Info via SMS, beelden via e-mail.

 • Bij het naar bed gaan met één knop alle lampen en apparaten uit

 • ’s Nachts bij beweging lampen in slaapkamer, gang en toilet gedimd aan

 • IP camera met bewegingsmelder geeft op gezette tijden of op verzoek beelden door per e-mail. 
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Dimactor 230V
Pagina 23

Dimactor 1-10V
Pagina 22

Garagedeuropener
Pagina 24

Draadloze thermostaatknop
Pagina 25

Klokthermostaat
Pagina 18

Zonnesensor 
Pagina 21

Weerstation
Pagina 20

Raam-/deurcontact
Pagina 25

Bewegingsmelder
Pagina 18 

IP camera binnen
Pagina 19 

IP camera buiten
Pagina 19 

VOOR VERLICHTING

VOOR DEUREN

VOOR VERWARMING

SENSOREN

VEILIGHEID

Ei Electronics rook-, hitte- en CO-melders

Pagina 21

COMPONENTEN

Buismotor
Pagina 26

Elektrische bandopwinder 
standaard en comfort  
Pagina 28

VOOR ROLLUIKEN

Troll Comfort HomeTimer 
inbouw
Pagina 30/31

VOOR ROLLUIKEN, JALOEZIEËN,
ZONNESCHERMEN EN VERLICHTING

Troll Basis HomeTimer 
inbouw
Pagina 31

Buismotoractor inbouw 
Pagina 30

Buismotoractor inbouw- 
stekker
Pagina 27

VOOR ROLLUIKEN, JALOEZIEËN EN
ZONNESCHERMEN

Sun buismotor
Pagina 27

VOOR ZONNESCHERMEN

Zonnescherm-/ 
windbescherming
Pagina 27

Afstandsbediening
Pagina 16

Draadloze inbouw- 
schakelaar 
Pagina 17

Muurschakelaar opbouw
Pagina 17 

BEDIENEN

 2-kanaals inbouwactor 
(max. 1500 W)
Pagina 22

1-kanaals inbouwactor 
(< 3600 W)
Pagina 22

Tussenstekkeractor
Pagina 23

Tussenstekkeractor Z-Wave
Pagina 25

VOOR VERLICHTING EN 
ELEKTRISCHE APPARATEN
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Artikelomschrijving Type Kleur Rademacher nr. Hemmink nr.

CENTRALE BESTURING

            

 

Voedingsspanning:  230 V/50-60 Hz
Nominaal vermogen:  < 3 W
CPU:  1 GHz dual-core
Geheugen:  1 GB DDR3 RAM 4 GB 
  Flash ROM
WLAN:  802.11a/b/g/n 2,4 GHz 
  (150 Mbit) 
Aansluitingen: 4x USB 2.0, HDMI type A, 
  1 GB LAN RJ-45, optische 
  digitale audio-uitgang, 
  SD-kaartslot
Afmetingen: ca. 150 x 150 x 50 mm (b x h x d)

9496-2 Zwart 3414 08 19 731110 

ZENDER

DuoFern afstandsbediening
Rood/groene status-LED voor de visuele bevestiging 
van de correcte ontvangst van opdrachten.

Voedingsspanning: 3 V
Batterijtype: 1x CR2450
Levensduur batterij: ca. 2 jaar bij vijf activeringen/
dag
Zendfrequentie:  434,5 MHz
Zendvermogen:  max. 10 mW
Bereik:   in open veld ca. 100 m, in 

gebouw ca. 30 m (afhankelijk 
van de bouwmaterialen)

Gebruik bij: +5 °C tot +40 °C
Afmetingen:  140 x 43 x 18 mm (l x b x h)
Gewicht: 70 g

handmatige bediening van maximaal 48 DuoFern 
ontvangers in 6 groepen; 6 verlichte toetsen 
(programmeerbaar met afzonderlijke apparaten of met 
meerdere apparaten als groepsbesturing)

9491 Ultrawit 3248 03 66 731005

handmatige bediening van maximaal 48 DuoFern 
ontvangers op één kanaal/scene

9491-2 Ultrawit 3248 03 61 731010

Artikelomschrijving Type Kleur Rademacher nr. Hemmink nr.

BEDIENEN

DuoFern draadloze 
inbouwschakelaar
Bouw deze eenvoudig in achter bestaande schakelaars/
knoppen. Handmatige bediening van maximaal 16 
apparaten 

Voedingsspanning:  3 V 
Batterijtype:  1x CR2032
Levensduur batterij:   ca. 3 jaar bij 5 activeringen/

dag
Zendfrequentie:  434,5 MHz
Zendvermogen:  max. 10 mW
Bereik:   in open veld ca. 100 m, in 

gebouw ca. 30 m (afhankelijk 
van de bouwmaterialen)

Diameter: 50 mm 
Diepte: 11 mm

9497  3200 00 62 731025

DuoFern muurschakelaar opbouw
Draadloos en met batterijvoeding; opschroeven 
of opplakken (geen inbouwdoos vereist); inclusief 
afdekraam, batterij, bevestigingsplaat; uiteenlopende 
functies: omhoog/stop/omlaag voor rolluiken, in- en 
uitschuiven van zonneschermen, in- en uitschakelen 
van verlichting en apparaten, dimmen; maximaal 16 
apparaten gelijktijdig te bedienen; LED voor zend-
bevestiging/programmering

Voedingsspanning:  3 V 
Batterijtype: 1x CR2430
Levensduur batterij:  ca. 2 jaar bij vijf activeringen/

dag
Zendfrequentie: 434,5 MHz
Zendvermogen: max. 10 mW
Bereik:  in open veld ca. 100 m, in 

gebouw ca. 30 m (afhankelijk 
van de bouwmaterialen)

Afmetingen 
bedieningsgedeelte: 40 x 40 x 13,5 mm
  (l x b x h)

9494-UW Ultrawit 3216 02 11 731150

9494-AL Aluminium 3216 02 21 731145
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Artikelomschrijving Type Kleur Rademacher nr. Hemmink nr.

SENSOREN

DuoFern Bewegingsmelder
Ideaal voor comfort of veiligheid: toepasbaar in trap-
penhuis, kamers, etc.; grote kijkhoek van 170⁰ en reik- 
wijdte van 10 meter; 2 horizontale detectiegebieden 
met een openingshoek van 10⁰ voor een precieze detec-
tie; met intuïtieve aan/uit schakelaar op de sensor; auto/
handmatig schakelaar; gecombineerde modus van 
meerdere bewegingsmelders mogelijk, ideaal voor bijv. 
trappenhuis; draadloze scene-aansturing en/of e-mail 
notificatie via HomePilot mogelijk; incl. ingang voor 
externe schakelaar of drukker; instelbare gevoeligheid, 
schakeltijd en aanspreekhelderheid;
energieverbruik < 0,6 W.

Aansluitspanning: 230 V / 50 Hz
Beschermingsklasse: II
Beschermingsgraad: IP20
Verbruik: < 0,6 W
Frequentie: 434,5 MHz
Externe ingangen: 1
Max. inschakelstroom: 12A ohmse last, 6A inductive last
Gebruik bij: 0 tot +40°C 
Afmetingen: ca. 50 x 50 x 20 mm 
  (l x b x h opbouw)
Inbouwdiepte 32 mm

9484 Ultrawit 3250 17 72 731102 

Duofern klokthermostaat
Draadloze klokthermostaat voor het individueel regelen 
van de temperatuur in ieder vertrek, voor verwarmen 
en koelen; voor CV-radiatoren,  vloerverwarming en 
elektrische verwarming gecombineerd; integraal 
onderdeel van HomePilot 2; verwarming in zones 
door het aansturen van zone-ventielen (thermo-
staat heeft potentiaalvrij relais), of elektrische 
verwarming (2300W max met thermostaat direct); 
uitgebreide mogelijkheden voor meer zones of ver-
warmingen door draadloos koppelen van Rademacher 
actoren; mogelijkheid voor het aansluiten van 
een externe voeler; tot 6 schakeltijden per dag en 
4 individuele doeltemperaturen; dag- of weekpro-
gramma individueel instelbaar; ventiel- en vorstbev-
eiliging; (aan/uit) hysterese en minimale schakeltijd 
instelbaar; verlicht LCD display; installatie-assistent; 
automatische zomer- en wintertijd; toetsblokkering

Aansluitspanning: 230 V / 50 Hz, 60 Hz
Beschermingsklasse: II
Beschermingsgraad: IP30
Verbruik < 0,6 W
Frequentie: 434,5 MHz
Ingang voor 
temperatuursensor: 1
Max. inschakelstroom: 10A ohmse last, 
  4A inductive last
Backup-batterij: Voor 8 uur 
  (data blijft altijd bewaard)
Gebruik bij: 0 tot +40°C
Afmetingen: ca. 50 x 50 x 12 mm 
  (l x b x h opbouw)
Inbouwdiepte: 32 mm 

9485 Ultrawit 3250 18 12 731103

Artikelomschrijving Type Kleur Rademacher nr. Hemmink nr.

VEILIGHEID

IP camera buiten
Voor LAN/WAN geschikte HD IP-camera voor buiten, 
voor beeldoverdracht naar de HomePilot®; scene-aan-
sturing en/of e-mail notificatie bij beweging of geluid, 
waarbij beeld meegestuurd wordt; beeld- of video- 
opname naar FTP-server, Cloud-server of harde schijf 
mogelijk; 1.0 Megapixel CMOS Sensor; IR LEDs voor 
maximaal 20m nachtzicht; mogelijkheid voor opname 
volgens tijdschema; detectiegebied digitaal instelbaar; 
waterdichte IP66 behuizing; incl. flexibel instelbare 
wand/plafondbevestiging 

Aansluitspanning: 12V via netvoeding 
  (meegeleverd)
Aansluitstroom: 1A max
Beschermingsklasse: II
Beschermingsgraad: IP66
Verbruik: < 4,2W
Frequentie: 802.11b/g/n; 2,4 GHz
Gebruik bij: -10 tot +60°C en tot 
  10-80% rel. vocht.
Afmetingen: ca. 166 x 62 x 65 mm 
  (l x b x h)

9487  Ultrawit 3200 43 29 731116

IP camera binnen
Voor LAN/WAN geschikte HD IP-camera voor binnen, 
voor beeldoverdracht naar de HomePilot®; geïnte-
greerde passieve infra-rood sensor voor detectie van 
beweging; panorama-zicht scene-aansturing en/of 
e-mail notificatie bij beweging of geluid, waarbij beeld 
meegestuurd wordt; beeld- of video-opname naar 
ingebouwde Micro-SD kaart, FTP-server, Cloud-server 
of harde schijf mogelijk; 1.3 Megapixel CMOS Sensor; 
IR LEDs voor maximaal 8m nachtzicht; audio in/uit 
aansluiting; mogelijkheid voor opname volgens tijd-
schema; detectiegebied digitaal instelbaar; incl. flexibel 
instelbare wand/plafondbevestiging

Aansluitspanning: 5V via netvoeding 
  (meegeleverd)
Aansluitstroom: 2A max
Beschermingsklasse: II
Beschermingsgraad: IP66
Verbruik: < 5W
Frequentie: 802.11b/g/n; 2,4 GHz
Gebruik bij: -10 tot +50°C en tot 
  20-85% rel. vocht.
Afmetingen: ca. 90 x 90 x 125 mm 
  (l x b x h)

9486 Ultrawit 3200 42 19 731117

NIEUW NIEUW

NIEUW NIEUW
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Artikelomschrijving Type Kleur Rademacher nr. Hemmink nr.

TOEBEHOREN CAMERA BUITEN

Waterdichte aansluit-unit 
voor bekabeling van IP camera buiten
Ideale oplossing om de IP camera buiten snel en 
professioneel buiten te monteren. Wegwerken en/
of doorkoppelen van de kabels kan in de unit. De 
camera wordt gemonteerd op de unit. Gebruikt u een 
Wifi verbinding dan hoeft u enkel de stroomkabel door 
de muur te trekken, de overige kabels kunt u opbergen 
in de aansluitunit.

Afmetingen: 135 x 110 x 54 mm 
  (b x h x d)

9487A Grijs 
metalic

7000 01 06 731119

Verlengkabel voeding 3 mtr. 
voor IP camera buiten

9487-V Zwart 7000 01 05 731118

 SENSOREN

DuoFern weerstation
Met slechts één sensor is analyse mogelijk van alle wind-
streken, dankzij de intelligente registratie van de zonne-
positie; meet helderheid, zonnepositie en zonshoogte, 
windsnelheid, temperatuur, regen; in combinatie met 
HomePilot® zijn telkens tot wel vijf verschillende grens- 
waarden voor zon, wind, temperatuur en ochtend- en 
avondschemering instelbaar; zendergestuurde DCF-klok 
geïntegreerd; geïntegreerde buismotoractor voor de 
optionele aansluiting van een buismotor

Voedingsspanning:  230 V/50 Hz
Zendfrequentie:  434,5 MHz
Zendvermogen:  max. 10 mW
Gebruik bij:  -30 °C tot +60 °C
Belastbaar met:   max. 1000 W (beveiligd met 

T 6,3 A smeltveiligheid) 
Verwarming regenmelder:  ca. 1,2 W
Meetbereiken:
Temperatuursensor:  -30 °C tot +80 °C
Zonnesensor:  0 tot 150.000 lux
Windsensor:  0 m/s tot 35 m/s
Afmetingen:  96 x 77 x 118 mm 
  (b x h x d)

9475 Ultrawit 3200 00 64 731020

Artikelomschrijving Type Kleur Rademacher nr. Hemmink nr.

SENSOREN

DuoFern zonnesensor
Draadloze sensor voor de zonneschermbesturing; 
helderheidsafhankelijke besturing: als de persoonlijk 
ingestelde grenswaarde wordt overschreden, verzendt 
de sensor een draadloze opdracht aan alle binnen het 
netwerk aangemelde ontvangers (max. 5) voor het laten 
zakken van het rolluik tot de ingestelde zonnepositie; 
bevestiging aan de vensterruit door middel van zuignap

Voedingsspanning:  zonnecel en interne accu
Zendfrequentie:  434,5 MHz;
Zendvermogen:  max. 10 mW
Bereik:  ca. 10 m

9478 3200 00 69 731050

DuoFern zonnescherm-/ 
windbescherming
Draadloze sensor voor de bewaking van trillingen van 
het zonnescherm ter bescherming tegen schokken en 
windbelastingen in alle ruimtelijke richtingen (als er 
een persoonlijk instelbare grenswaarde wordt over-
schreden, verzendt de DuoFern zonnescherm-/ 
windbescherming een signaal naar de DuoFern-ont-
vanger en wordt het zonnescherm ingeschoven en 
geblokkeerd)

Beschermingsklasse: IP 54
Voedingsspanning: 3 V 
Batterij: type CR2032 
Levensduur batterij: ca. 2 jaar 
Zendfrequentie: 434,5 MHz 
Zendvermogen: max. 10 mW
Gebruik bij: -25 °C tot +60 °C 
Bereik in open veld: ca. 60 m
Afmetingen: 100 x 35 x 14 mm (l x b x h)
Gewicht: 70 g

9480  3200 14 64 731100

            

Ei Electronics rook-, hitte- en CO melders
U kunt een koppeling maken tussen rook-, hitte- en CO melders van Ei Electronics en de HomePilot van Rademacher. Op deze 
manier kunt u scenes instellen die worden afgespeeld wanneer de Ei melders een alarm geven voor brand of verhoogd CO-level.

U kunt bijvoorbeeld instellen dat bij een brandmelding alle lichten aan gaan, de rolluiken open en afzuiging uit, terwijl bij een CO 
melding de afzuiging juist aan gaat. Ook is het mogelijk om de melders in alarm te laten gaan als de bewegingssensor van de IP 
camera ‘s nachts beweging detecteert in uw woonkamer.

De koppeling met Rademacher kan gemaakt worden met alle producten van Ei Electronics die bedraad of draadloos koppelbaar 
zijn. Hiervoor heeft u een relais (Ei 413RF of Ei 128Rbu) nodig.

Rookmelders

Hittemelders

CO-melders

Controle Unit
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ACTOREN VOOR VERLICHTING/ELEKTRISCHE VERBRUIKERS

            

DuoFern 2-kanaals inbouwactor 
(elk max. 1500 W)
Draadloze 2-kanaals inbouwactor voor elektrische ver-
bruikers; onafhankelijk schakelen van twee willekeurige 
verbruikers tot elk 1500 W; potentiaalvrije uitgangen; 
nieuw compact formaat voor de inbouw in gangbare 
inbouwdozen of elektronicadozen; bediening via 
DuoFern-zender; mogelijkheid voor het aansluiten van 
schakelaars of drukkers voor handmatige bediening
 
Voedingsspanning:   230 V/50 Hz
Stand-by-verbruik:   ≤ 0,5 W
Schakelvermogen:   max. 1500 W (per kanaal)
Zendfrequentie:   434,5 MHz;
Zendvermogen:   max. 10 mW
Afmetingen:   48 x 45 x 19 mm (b x h x d)

9470-2 3514 02 62 731130

DuoFern 1-kanaals inbouwactor
Draadloze 1-kanaals inbouwactor voor elektrische 
verbruikers; schakelen van verbruikers tot 3600 W; 
nieuw compact formaat voor de inbouw in gangbare 
inbouwdozen of elektronicadozen; bediening via 
DuoFern-zender; mogelijkheid voor het aansluiten van 
een schakelaar of drukker voor handmatige bediening

Voedingsspanning:  230 V/50 Hz
Stand-by-verbruik:  ≤ 0,5 W
Schakelvermogen:  max. 3600 W
Zendfrequentie:  434,5 MHz
Zendvermogen:  max. 10 mW
Afmetingen:  48 x 45 x 19 mm (b x h x d)

9470-1 3514 02 61 731125

DuoFern dimactor 1-10 V
Draadloos regelapparaat 1-10 V voor elektronische 
voorschakelapparaten, bijv. voor professionele 
verlichtingsregeling (LED's, tl-buizen); nieuw compact 
formaat voor de inbouw in gangbare inbouwdozen of 
elektronicadozen; verdere toepassingsmogelijk- 
heden bijvoorbeeld op het gebied van ventilator- en 
pompbesturing; instelbare dimsnelheid (soft-start/
soft-stop); tussenwaardefunctie; trappenhuisfunctie, 
automatische uitschakeling; schakeluitgang voor elek-
tronische voorschakelapparaten tot 1500 W; bediening 
via DuoFern-zender; mogelijkheid voor het aansluiten 
van een schakelaar of drukker voor handmatige 
bediening

Voedingsspanning:  230 V/50-60 Hz  
Stand-by:   ≤ 0,5 W  
Schakelvermogen:   1500 W  
Zendfrequentie:   434,5 MHz  
Zendvermogen:   max. 10 mW 
Afmetingen:   48 x 45 x 19 mm (b x h x d)  
Stuurstroom:   1-10 V max. 60 mA  
Externe ingangen:   1

9482 3500 12 62 731120

Artikelomschrijving Type Kleur Rademacher nr. Hemmink nr.

ACTOREN VOOR VERLICHTING/ELEKTRISCHE VERBRUIKERS

DuoFern tussenstekkeractor
Draadloze tussenstekker voor elektrische verbruikers; 
onafhankelijk schakelen van een willekeurige verbruiker; 
bediening via DuoFern-zender; handmatige bediening 
via knop op het apparaat; functies in combinatie met 
bijv. HomePilot®: astro-, week-, dagprogramma en 
toevalsfunctie; apparaat-/verlichtingsmodus omschakel-
baar

Voedingsspanning:  230 V/50 Hz
Beschermingsklasse:  II
Stand-by-verbruik: ≤ 0,5 W
Schakelvermogen:  max. 1300 W
Zendfrequentie:  434,5 MHz
Zendvermogen:  max. 10 mW
Afm. (zonder stekker): 64 x 106 x 41 mm (b x h x d)

9472 Wit 3500 11 64 731015

DuoFern dimactor 230V
Draadloze inbouwdimmer; automatische belastingher-
kenning; bromvrij; tweedraadstechniek; soft-fade AAN/
UIT (handmatig/automatisch
dimmen); dimmen van ohmse belastingen (conven-
tionele gloeilampen en lamptrafo's met regeling van 
faseaansnijding en -afsnijding);
overspannings- en kortsluitbeveiliging; aansluiting 
voor een knop en/of bediening via de HomePilot® of 
DuoFern-zender

Voedingsspanning:  230 V/50 Hz
Stand-by-verbruik:  < 0,5 W
Zendfrequentie:  434,5 MHz
Zendvermogen:  10 mW
Minimumbelasting:  25 VA
Maximumbelasting:  250 W
Bereik:   in open veld ca. 100 m, in gebouw 

ca. 30 m (afhankelijk van de 
bouwmaterialen)

DuoFern-zenders: max. 20
Diameter:  48 mm
Hoogte:  24 mm

9476 3500 04 62 731055
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UITBREIDINGEN OP BASIS VAN DE Z-WAVE-TECHNOLOGIE

Z-Wave USB-Stick
Voor het opnemen van de volgende producten in het 
HomePilot®-systeem 

Zendfrequentie: 868,42 MHz 
Gebruik bij:  0-45 °C

8430-1 USB Zwart  3200 20 39 731062   

Raam-/deurcontact
Voor het detecteren of ramen of deuren open of 
gesloten zijn en op basis hiervan activeren van een 
scene (bijv. terrasdeur OPEN--> rolluik mag niet sluiten) 

Voedingsspanning:  3 V 
Batterijtype:  2x AAA 1,5 V
Bereik:   in open veld ca. 30 m, in 

gebouw 30 m (afhankelijk 
van de bouwmaterialen)

Zendvermogen:  max. 10 mW
Zendfrequentie:  868,42 MHz
Gebruik bij:  0-50 °C

8431 Wit 3200 21 19 731065  

Draadloze thermostaatknop
Elektronische verwarmingselementthermostaat die 
draadloos gegevens over de gewenste en de werkelijke 
temperatuur met de HomePilot® uitwisselt, waardoor 
de temperatuur kan worden geregeld; handmatige 
bediening door knop op het apparaat mogelijk

Instelbereik:  4-28 °C 
Voedingsspanning:  3 V 
Batterijtype:  2x AA 1,5 V
Bereik:   in open veld ca. 30 m, in 

gebouw 30 m (afhankelijk 
van de bouwmaterialen)

Zendvermogen:  max. 10 mW
Zendfrequentie:  868,42 MHz
IP-klasse:  20

8433  Wit 3500 23 19 731070

            

Tussenstekkeractor Z-Wave
Schakelen van verbruikers tot max. 3000 W; hand- 
matige bediening door knop op het apparaat; Z-Wave 
versterker voor het overbruggen van grotere afstanden 
Voedingsspanning:  230 V/50 Hz
Bereik:   in open veld ca. 70 m, in 

gebouw 30 m (afhankelijk 
van de bouwmaterialen)

Zendvermogen:  max. 10 mW
Zendfrequentie:  868,42 MHz
Afmetingen:  125 x 62 x 50 mm (l x b x h)

8434  Wit 3500 24 14 731075

Artikelomschrijving Type Kleur Rademacher nr. Hemmink nr.

GARAGEDEUREN

RolloPort DuoFern 
garagedeuropener
  met geïntegreerde DuoFern-ontvanger voor integratie 
in het HomePilot®-systeem, flexibele montage-
mogelijkheid door 90° draaibare aandrijfeenheid; 
tandriemaandrijving met stille en betrouwbare 
krachtoverbrenging; inbedrijfstelling via elektronische 
eindschakelaar en automatische krachtprogrammering; 
automatische deursluiting; automatische veiligheid-
sterugdraaifunctie bij het naderen van een obstakel; 
interne noodontgrendeling voor handmatige bedien-
ing bij stroomuitval; activeerbare backjump-functie 
voor ontlasting van het systeem en eenvoudigere 
noodontgrendeling; status- en foutdiagnose op het 
display zichtbaar; aansluiting van externe knoppen 
mogelijk; omvangrijk toebehoren

Voedingsspanning:  220-240 V/50, 60 Hz
Motortype:  24 V (DC) gelijkstroom
Trekkracht:  max. 900 N/90 kg
Deurloopsnelheid:   OMHOOG 11/15/19 cm/s + 

OMLAAG 11 cm/s
Beschermingsklasse:  II
Gebruik bij:  -10 tot +40 °C
Totale lengte:   3475 mm (3335 mm bij 90°-mon-

tage van de aandrijfkop)
Max. hefhoogte:  2550 mm
Max. deurgrootte:  12,5 m²
Minimale lateihoogte:  5 cm
Max. deurhoogte*:  2400 mm
Zendfrequentie 
handzender:  433 MHz rolling code
Zendfrequentie 
apparaat:  434,5 MHz
Zendvermogen: max. 10 mW
Max. aantal 
DuoFern-apparaten: 20
Draadloos bereik:   in open veld ca. 50 m, in gebouw 

ca. 30 m (afhankelijk van de 
bouwmaterialen)

RP-SX5
DF-900 
N3

Zwart 
(behuiz-
ing)

4505 90 71 731265

            

Lichtsluis
Voedingsspanning: 12 tot 24 V AC/DC 
  AC = (50/60 Hz)
Zendfrequentie: 2,5 kHz
Zendbereik: 12 m tot 20 m
Beschermingsklasse: II
Toegestane 
omgevingstemperatuur: -20 °C tot +70 °C
Afmetingen: 108 x 37,5 x 36 mm 
  (h x b x d)

4597 Zwart 8000 00 51 731270
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ACTOREN VOOR ZONNESCHERMEN

RolloTube DuoFern sun buismotor 
draadloos medium (45 mm)
Semiautomatische buismotor voor zonneschermen; 
geschikt voor alle gangbare zonneschermtypen; 
parameters kunnen afhankelijk van de eisen van het 
dragerproduct vrij worden ingesteld; semiautomatische 
eindpuntinstelling en toewijzing van de draairichting; 
zachte aanslag en doekontlasting; automatische 
doekspannings- en straktrekkingsimpuls; exacte posi-
tiedetectie en koppelbewaking; blokkeerherkenning 
incl. terugdraaifunctie; parallel schakelbaar
Voedingsspanning:  230 V/50 Hz 
Beschermingsklasse:  IP 44
Kortstondig bedrijf:  4 min
Kabellengte:  3,0 m
Inclusief toebehoren:  lager 9440 15 09
Aangepast aan:  ronde as D78F/D78R

            

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

ILSFM 
15/16Z

2978 15 65 731185

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

ILSFM 
25/16Z

2978 25 65 731190

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

ILSFM 
35/16Z

2978 35 65 731195 

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

ILSFM 
45/12Z

2978 45 65 731200

RolloTron Standaard elektrische 
bandopwinder opbouw
Draadloze bandopwinder voor opbouwmontage of 
vervanging van reeds bestaande handmatig bedienbare 
bandopwinders. Inclusief lichtsensor voor automatische 
ochtend- en/of  avondschemering.
Op afstand te bedienen via DuoFern-zender; uitgebreid 
aantal automatische functies in combinatie met 
HomePilot®: toevalsfunctie, automatische functies voor 
tijd, zon, ochtend- en avondschemering radiografisch 
bestuurbaar, dag-, week-, weekend- en astroprogramma; 
ventilatie- en zonnepositie individueel instelbaar; 
eenvoudige omschakeling automatisch/handmatig met 
een druk op de knop
Voedingsspanning: 230 V/ 50 Hz, 60 Hz
Nominaal vermogen:  ca. 70 W
Stand-by verbruik: < 0,7 W
Kortstondig bedrijf:  5 min
Beschermingsklasse:  II
Back-up-batterij: ca. 8 uur
Zendfrequentie:  434,5 MHz
Zendvermogen: max. 10 mW
Max. trekkracht: 30 kg
Oprolcapaciteit (bandbreedte):  4,0 m (23 mm) 
Toegestaan rolluikoppervlak:  ca. 5 m² bij 4 kg/m² en
 ca. 2,5 m² bij 7 kg/m²

2510-UW 1423 30 11 731280

RolloTron Standaard elektrische
bandopwinder opbouw Miniband
als RolloTron Standaard elektrische 
bandopwinder opbouw; behalve:

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

2550-UW 1415 30 11 731285

Artikelomschrijving Type Kleur Rademacher nr. Hemmink nr.

ACTOREN VOOR ROLLUIKEN/JALOEZIEËN

            

RolloTube DuoFern buismotor 
draadloos small (35 mm)
Zelflerende draadloze DuoFern-buismotor met 
geïntegreerde interface voor een eenvoudige en snelle 
integratie in het draadloze DuoFern-systeem; geheel 
automatische eindpuntinstelling en toewijzing van de 
draairichting; exacte positiedetectie en koppelbewak-
ing; blokkeer- en obstakelherkenning incl. terug-
draaifunctie; obstakelherkenning flexibel instelbaar; 
automatische compensatie van de lengte van de 
overkapping; bediening via DuoFern-zender; uitgebreid 
aantal automatische functies in combinatie met bijvo-
orbeeld HomePilot® (bijv. astro-, dag-, weekprogramma, 
toevalsfunctie, ventilatie- en zonnepositie); universele 
RT ConfigTool voor de individuele aanpassing van de 
motorparameters; mogelijkheid voor het aansluiten van 
drukkers; parallel schakelbaar

Voedingsspanning:  230 V/50 Hz
Beschermingsklasse:  IP 44
Kortstondig bedrijf:  4 min
Kabellengte:  3,0 m
Inclusief toebehoren:  adapter 9440 15 00 
  lager 9440 15 05
Aangepast aan:  stalen achtkantige as SW40

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

ILFS 
06/28Z

2740 06 65 731155

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

ILFS 
10/16Z

2740 10 65 731160

RolloTube DuoFern buismotor 
draadloos medium (45 mm)
als DuoFern buismotor draadloos small; behalve:

Inclusief toebehoren:  lager 9440 15 04
Aangepast aan:  stalen achtkantige as SW60

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

ILFM 
15/16Z

2760 15 65 731165

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

ILFM 
25/16Z

2760 25 65 731170

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

ILFM 
35/16Z

2760 35 65 731175

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

ILFM 
45/12Z

2760 45 65 731180
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ROLLUIKEN

            

RolloTron Comfort elektrische 
bandopwinder (inbouw)
Draadloze bandoproller; te gebruiken als centrale 
besturing voor automatische opdrachten van aange-
melde DuoFern-ontvangers; op afstand te bedienen via 
DuoFern-zender; installatieassistent; uitgebreid aantal 
automatische functies: toevalsfunctie, dag-, week-, 
weekend-, astroprogramma; ventilatie- en zonnepositie 
individueel instelbaar; zonne- en schemeringbestur-
ing met S/D-sensor mogelijk; eenvoudig gaan naar 
tussenposities; automatische omschakeling zomer- en 
wintertijd; groot verlicht display met contrastinstelling, 
toetsblokkering; continue gegevensopslag ook bij het 
uitvallen van de stroom
Voedingsspanning:  230 V/50 Hz, 60 Hz
Nominaal vermogen:  ca. 70 W 
Stand-by-verbruik:  < 0,6 W
Nominaal koppel:  ca. 10 Nm
Kortstondig bedrijf:  4 min
Naloop:  < 0,4 omw 
Beschermingsklasse:  II
Max. aantal schakeltijden: 16
Back-up-batterij 
(bij stroomuitval): ca. 8 uur
Zendfrequentie:  434,5 MHz
Zendvermogen: max. 10 mW
Max. trekkracht: 45 kg
Bandbreedte:  23 mm
Oprolcapaciteit:  7,6 m (6,2 m) bij 1,0 mm (1,3 mm) 
banddikte 
Toegestaan 
rolluikoppervlak: ca. 6 m² bij 4 kg/m² en 
  ca. 3 m² bij 7 kg/m²

1800-UW Ultrawit 1623 45 11 731275

1800-AL Aluminium 1623 45 21 731205

RolloTron Comfort elektrische
bandopwinder Miniband
als RolloTron Comfort elektrische 
bandopwinder; behalve: 
Bandbreedte:  15 mm 
Oprolcapaciteit:   7,6 m bij 1,0 mm banddikte

1840-UW Ultrawit 1615 45 11 731210

RolloTron Comfort elektrische
bandopwinder Plus
als RolloTron Comfort elektrische 
bandopwinder; behalve: 
Nominaal koppel:  ca. 14 Nm 
Max. trekkracht: 60 kg 
Oprolcapaciteit:  15 m (12 m) bij 1,0 mm 
  (1,3 mm) banddikte 
Toegestaan 
rolluikoppervlak: ca. 10 m² bij 4 kg/m² en  
  ca. 6 m² bij 7 kg/m²

1805-UW Ultrawit 1623 60 11 731215

Artikelomschrijving Type Kleur Rademacher nr. Hemmink nr.

ROLLUIKEN

RolloTron Standaard elektrische
bandopwinder
Draadloze bandoproller; op afstand te bedienen via 
DuoFern-zender; uitgebreid aantal automatische 
functies in combinatie met HomePilot®, toevalsfunc-
tie, automatische functies voor tijd, zon, ochtend- en 
avondschemering radiografisch bestuurbaar, dag-, 
week-, weekend- en astroprogramma; ventilatie- en 
zonnepositie individueel instelbaar; eenvoudige 
omschakeling automatisch/handmatig met een druk 
op de knop

Voedingsspanning: 230 V/ 50 Hz, 60 Hz
Nominaal vermogen:  ca. 70 W
Stand-by-verbruik:  < 0,6 W
Nominaal koppel:  ca. 10 Nm
Kortstondig bedrijf:  4 min
Naloop:  < 0,4 omw
Beschermingsklasse:  II
Max. trekkracht:  45 kg
Bandbreedte:  23 mm
Oprolcapaciteit:  7,6 m (6,2 m) 
bij 1,0 mm (1,3 mm) banddikte
Toegestaan rolluikoppervlak:  ca. 6 m² bij 4 kg/m² en
 ca. 3 m² bij 7 kg/m²

1400-UW Ultrawit 1423 45 11 731220

            

RolloTron Standaard elektrische
bandopwinder Miniband
als RolloTron Standaard elektrische 
bandopwinder; behalve:

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

1440-UW Ultrawit 1415 45 11 731225

RolloTron Standaard elektrische
bandopwinder Plus
als RolloTron Standaard elektrische 
bandopwinder; behalve: 
Nominaal koppel:  ca. 14 Nm 
Max. trekkracht: 60 kg 
Oprolcapaciteit:  15 m (12 m) bij 1,0 mm 
(1,3 mm) banddikte 
Toegestaan 
rolluikoppervlak:  ca. 10 m² bij 4 kg/m² en 
 ca. 6 m² bij 7 kg/m²

1405-UW Ultrawit 1423 60 11 731230
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ACTOREN VOOR ROLLUIKEN/JALOEZIEËN/ZONNESCHERMEN

            

DuoFern buismotoractor inbouw
Draadloze inbouwactor voor buismotoren; blokkeerher-
kenning voor mechanische buismotoren  (via HomePilot® 
instelbaar); nieuw compact formaat voor de inbouw in 
gangbare inbouwdozen of elektronicadozen; alle buismo-
toren kunnen in het draadloze DuoFern- systeem worden 
geïntegreerd en radiografisch worden bestuurd; be- 
diening via DuoFern-zender; mogelijkheid voor het 
aansluiten van rolluikschakelaars of -knoppen voor hand-
matige bediening van de buismotor; functies in combi-
natie met bijv. HomePilot®: astro-, dag-, weekprogramma, 
toevalsfunctie, ventilatie- en zonnepositie; draadloze 
eindpuntinstelling bij elektronische RolloTube-buismo-
toren; individuele looptijdinstelling; omkering van de 
draairichting

Voedingsspanning:  230 V/50 Hz
Stand-by-verbruik:  ≤ 0,5 W
Schakelvermogen: max. 500 W
Zendfrequentie:  434,5 MHz
Zendvermogen:  max. 10 mW
Afmetingen:  48 x 45 x 19 mm (b x h x d) 

9471-1 3514 06 62 731135

Troll Comfortzonnescherm- en 
jaloeziebesturing inbouw
Draadloze besturing voor buismotoren; op afstand 
te bedienen via centrale DuoFern-besturing en 
DuoFern-zender; installatieassistent; automatische 
functies: dag-, week-, astroprogramma, toevalsfunctie 
individueel programmeerbaar; jaloeziefunctie (met 
impulswerking, automatische terugdraaifunctie en 
motorlooptijd instelbaar); zonne- en schemering-
besturing met S/D-sensor mogelijk; tussenposities; 
blokkeerherkenning bij mechanische buismotoren 
geïntegreerd; weergave van weergegevens van de 
weersensor; eindpuntinstelling voor elektronische 
RolloTube-buismotoren; automatische omschakeling 
zomer- en wintertijd; groot verlicht display met con- 
trastinstelling, toetsblokkering 
Voedingsspanning:  230 V/50 Hz, 60 Hz
Beschermingsklasse:  II
Stand-by-verbruik:  ≤ 0,4 W
Zendfrequentie:  434,5 MHz
Zendvermogen:  max. 10 mW
Externe ingangen: 2 
Aansluitdiameter:  max. 1,5 mm² 
Back-up-batterij:  8 uur 
  (continue gegevensopslag)
Schakelvermogen:  8 A ohmse belasting 
  4 A inductieve belasting
Bereik:  in open veld ca. 100 m, in gebouw 

ca. 30 m (afhankelijk van de 
bouwmaterialen)

DuoFern-zenders: max. 20 
Gebruik bij:  0 tot 40 °C
Afmetingen: 50 x 50 x 12 mm (l x b x h)
Inbouwdiepte:  32 mm

5665-UW Ultrawit 3650 05 72 731235

5665-AL Aluminium 3650 05 82 731240

Artikelomschrijving Type Kleur Rademacher nr. Hemmink nr.

ACTOREN VOOR ROLLUIKEN/JALOEZIEËN/ZONNESCHERMEN

Troll Basis jaloeziesturing inbouw
Alle buismotoren kunnen in het draadloze DuoFern-sys-
teem worden geïntegreerd en radiografisch worden 
bestuurd; bediening via DuoFern-zender; handmatige 
bediening via toetsen (automatische functie kan worden 
gedeactiveerd); uitgebreid aantal automatische functies 
in combinatie met bijv. HomePilot®: astro-, dag-, week-
programma, toevalsfunctie, ventilatie- en zonnepositie

Voedingsspanning:  230 V/50 Hz, 60 Hz
Beschermingsklasse:  II
Stand-by-verbruik:  < 0,4 W
Zendfrequentie:  434,5 MHz
Zendvermogen:  max. 10 mW
Externe ingangen: 2
Schakelvermogen:  8 A ohmse belasting
 4 A inductieve belasting
Aansluitdiameter:  max. 1,5 mm²
Gebruik bij: 0 tot 40 °C
Afmetingen:  50 x 50 x 12 mm (l x b x h)
Inbouwdiepte:  34 mm

5615-UW Ultrawit 3650 01 72 731255

            

5615-AL Aluminium 3650 01 82 731260

DuoFern buismotoractor inbouw- 
stekker
Draadloze ontvanger voor uitbreiding van bestaande 
mechanische of elektrische jaloezieën, zonneschermen 
of rolluiken met draadloos DuoFern; buismotormodus 
of jaloeziemodus* vrij selecteerbaar; automatische 
terugdraaifunctie*; met impulswerking (in combinatie 
met de overeenkomstige handzenders); standaard-
steekverbinding als tussenstekker compatibel met 
3(4)-polig Hirschmann STAS3/STAK3-stekkersysteem 
*configuratie via HomePilot® 

Beschermingsklasse:  IP54
Voedingsspanning:  230 V/50 Hz
Stand-by-verbruik:  < 0,5 W
Zendfrequentie:  434,5 MHz
Schakelvermogen: max. 5 A ohmse belasting 
 max. 2 A inductieve 
 belasting
Bereik:  in open veld ca. 100 m, in 

gebouw ca. 30 m (afhankelijk 
van de bouwmaterialen)

DuoFern-zenders: max. 20 
Afmetingen:   123,5 x 33,5 x 26,5 mm 

(l x b x h)

9477 3500 08 64 731030

TOEBEHOREN DUOFERN BUISMOTORACTOR

Contrastekker (zwart) STAK3 N 7000 00 83  731035 

Stekker (zwart) STAS3 N 7000 00 84 731040

Vergrendelingsbeugel STASI 3 7000 00 85 731045

HomePilot® | RADEMACHER 3130 Importeur met kennis en sterke merken
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Hemmink is importeur van Rademacher voor Nederland 

Hemmink B.V.
Postbus 40013
8004 DA Zwolle

Tel. 038 - 4698200

E-mail: info@hemmink.nl

www.rademacher.nu

RADEMACHER - Gebruiksvriendelijke huisautomatisering met ongekende mogelijkheden voor veiligheid, comfort en multimedia

H
PR

 H
O

M
EP

IL
O

T 
(0

9-
16

)


