Oximo 40 Solar io
De eco-ontwikkelde 100% autonome oplossing
voor rolluiken, gevoed via daglicht

Oximo 40 Solar io
Omschrijving

Kenmerken
• Voeding: 12 Vdc via een
zonnepaneel en een batterij
• Werkingstemperatuur:
-20ºC tot +70ºC

Voordelen van een Oximo 40 Solar io motor

• Beschermingsindex: IP44
• Beschermingsklasse: III
• Aantal te programmeren
zenders: 12
• Compatibel met zon sensoren
enkel via TaHoma, niet
rechtstreeks
• Niet compatibel met wind
sensoren
• Compatibel met alle Ø40
accessoires: meenemers,
adapters en motorsteunen

Accessoires

Referentie

WireFree zonnepaneel

9 027 178

Oximo WF batterij met
verbindingskabeltje

9 027 176

Extra steunen voor de het
zonnepaneel

9 019 791

Verlengkabel 1 m voor het
zonnepaneel

1 782 844

Verlengkabel 5 m voor het
zonnepaneel

1 782 666

Transformator om de batterij bij

9 015 006

te laden



Antennegeleiding voor montage
buiten de kast (pack 100)

• Specifieke rolluikmotor in Ø40 voorzien van een io-homecontrol®
ontvanger en welke gevoed wordt via een zonnepaneel en een
bijhorende batterij.

9 027 363

Om te bestellen
Alle onderdelen dienen afzonderlijk besteld
te worden.

• Tijdwinst bij installatie: u hoeft enkel nog het rolluik tegen de muur te
bevestigen
• 100% slaagkans. Dankzij de Solar app kan vooraf gecontrolleerd worden
of een solar toepassing op die locatie en met die oriëntatie kan werken
• Kwaliteit
- Er geldt een garantie van 7 jaar op het gehele eco-systeem: motor +
batterij + zonnepaneel
- Levensduur van het zonnepanneel: >20 jaar
- Levensduur van de batterij: > 8 jaar
• Betrouwbaarheid
- Even betrouwbaar als een klassieke elektrische motor.
- Er is geen zonlicht nodig maar daglicht volstaat om de batterij op
te laden
- Bij een totale verduistering en een volledig opgeladen batterij werkt het
systeem perfect gedurende 45 dagen op basis van 2 cycli per dag

Specifieke eigenschappen van de motor
• Terugmelding van de batterijstatus via TaHoma
• Obstakeldetectie
• Inbraakvertragend bij gebruik van starre verbindingen
• Vorstbeveiliging in gesloten positie
• Soft start & stop: om het rolluik niet abrupt te laten starten en stoppen
• Somfy Drive control verzekert een langere levensduur van het
eco-systeem

Check vooraf of de installatie kan uitgevoerd worden
met een Oximo 40 Solar io oplossing.
• Deze gratis app checked op basis van de ligging, de oriëntatie, de
afmetingen van het raam en een foto of een solar oplossing mogelijk is.

Een verantwoord en duurzaam eco-systeem

• Het Oximo solar io systeem is eco-ontwikkeld om te voldoen
aan de eisen van het Act For Green label.
www.somfy.nl
www.somfy.be

Om te bestellen

Referentie

Oximo 40 Solar io 3/23 BAR

1 240 463

Oximo 40 Solar io 6/18 BAR

1 240 464

Oximo 40 Solar io 10/12 BAR

1 240 465

