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Voor de besturing van de weinor zonneschermen, LED-lichtlijsten en ver-

warmingen levert weinor vele praktijkgerichte oplossingen. Voor wie meer 

comfort wenst dan bij de voordelige slingeraandrijving of de bedrade 

wand schakelaar, is BiConnect de perfecte besturing: intuïtief en speciaal voor 

weinor  producten ontwikkeld. Hier wordt voor zonneschermen bij voorkeur 

de hand zender met LED-terugmelding geadviseerd, voor de zonwering van 

Glasoasen® eerder de handzender met display; of direct de besturing via 

 iPhone/iPad. Klanten, die de terrasbesturing in de toekomst tot een complete 

huisautomatisering willen uitbreiden, zijn met de Somfy io-homecontrol® 

het beste uit. De bewezen Somfy RTS is daarentegen weer uitstekend geschikt 

voor klanten, die dit systeem al kennen en weten te waarderen.

Uitschakelen en in rust aanzetten: 
intelligente accessoires voor meer comfort
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Overzicht comfortoplossingen

HandmatigMotoren

Systeem Bediening Ontvanger Sensor Actor

BiConnect
pagina 8

handzender: 
• BiEasy 1M 
• BiEasy 5M 
• BiEasy 15M

iPhone / iPad: 
• BiEasy App

wandzender: 
• BiEasy 1MW-3V

zonneschermbediening:
• BiRec MA

zonnescherm + LED-licht: 
• BiRec MLED

zonnescherm, LED-licht, Volant Plus:
• BiRec MVLED

LED-licht: 
• BiRec LED

verwarming:
• BiRec HD

zonnesensor:
• BiSens Sun-Solar

zon-wind-sensoren: 
•  BiSens SW-230V/

-Solar

zon-wind-regen-sensor:
• BiSens SWR-230V

productbeschermings-
sensor: 
• BiSens Agido-3V*

• Becker
• Somfy
•  elero 

 RolTop

Somfy RTS
pagina 24

handzender:
•  Telis, Telis Soliris 

telkens met 1 en 
4 kanalen

wandzender:
•  Smoove 1 RTS Pure 

Shine

LED-licht: 
• lighting Slim Receiver RTS

verwarming:
•  heating Slim Receiver RTS Plug, 

niet dimbaar
•  optionele draadloze schakelklok 

 Chronis

Volant Plus:
• universele Slim Receiver RTS

aandrĳ ving zonwering:
•  Universal Receiver RTS (het verder uit-

rusten van een kabelgebonden motor 
met draadloze afstandsbediening)

windsensor: 
• Eolis sensor RTS

wind/zonnesensor: 
• Soliris sensor RTS

regensensor: 
• Ondeis

•  Somfy RTS 
draadloos 
bestuurde 
motor

•  Volant Plus 
(Becker 
motor)

Somfy 
io-homecontrol®
pagina 30

handzender: 
•  Situo Mobile io
•  Easy Sun io

LED-licht: 
• lighting Receiver io

verwarming: 
niet mogelĳ k

Volant Plus: 
niet mogelĳ k

windsensor, 
werkt op batterĳ en:
• Eolis WireFree io

zonnesensor, 
werkt op batterĳ en:
• Sunis WireFree io

•  Sunea io 
draadloos 
bestuurde 
motor

Kabelgebonden 
besturing
pagina 36

•  lokale muurschakelaar
•  Soliris Uno
•  Soliris IB+ Smoove Uno 

IB+ Pure Shine

⎯ zonne-wind-sensoren:
• Soliris sensor

regensensor:
• Ondeis

• Becker
• Somfy

Slingeraandrĳ ving
pagina 46

Slinger ⎯ ⎯ ⎯

weinor accessoires: slimme producten voor meer comfort – 
zeer eenvoudig en betrouwbaar te bedienen 

Besturingssystemen in één oogopslag

⎯ niet leverbaar* Dit product is bĳ  het sluiten van de redactie nog niet beschikbaar.
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Combinatiemogelijkheden terrasproducten
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Combinatiemogelijkheden 
terrasproducten

weinor BiConnect

BiEasy handzender 1M ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

BiEasy handzender 5M ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

BiEasy handzender 15M ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

BiEasy App (werkt alleen met BiEasy Box en BiEasy Stick) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

BiRec MA (zonnescherm) ontvanger ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

BiRec MA-K (zonnescherm) ontvanger ●

BiRec MLED (zonnescherm + licht) ontvanger ● ● ● ● ● ● ●

BiRec MVLED (zonnescherm + Volant Plus + licht) ontvanger ● ● ● ●

BiRec LED (licht) ontvanger ●

BiRec HD (verwarming) ontvanger ●

BiSens Sun Solar zonnesensor ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

BiSens SW 230 V zon-wind-sensor ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

BiSens SW Solar zonne-windsensor ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

BiSens SWR 230V zon-wind-regen-sensor ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

BiSens Agido-3V* productbeschermingssensor ● ● ● ● ● ● ● ●

Somfy RTS

Handzender Telis 1 RTS-Pure (1 kanaal) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Handzender Telis 4 RTS-Pure (5 kanaals) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Handzender Telis Soliris RTS-Pure (1 kanaal) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Handzender Telis 4 Soliris RTS-Pure (5 kanaals) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Wandzender Smoove 1 RTS Pure Shine ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Regensensor Ondeis 230V AC ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Eolis sensor RTS (draadloze windsensor) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Soliris sensor RTS (draadloze wind-/zonnesensor) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Lighting Slim Receiver RTS versie weinor, LED niet dimbaar ● ● ● ● ● ● ● ●

Universal Slim Receiver RTS plug (Volant Plus + VertiTex) ● ● ● ● ●

Externe ontvanger universeel receiver RTS voor naderhand monteren van een 
 draadgebonden motor met afstandsbediening 
(als optie te combineren met Eolis/Soliris sensor RTS)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Heating Slim Receiver RTS Plug, niet dimbaar ●

Chronis RTS smart, draadloze programmatimer, tĳ dgestuurde schakeling van de Tempura ●

Somfy io-homecontrol®

Wandzender Smoove 1 io Pure Shine ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Situo Mobile io (draadloze handzender) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Easy Sun io (draadloze meerkanaals- en zonweringbesturing voor een gevel) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Eolis WireFree io (draadloze windsensor op batterĳ en) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Sensor Box io (communicatie-eenheid) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Sunis WireFree io (draadloze zonweringbesturing voor gevels) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Lighting Receiver io (versie weinor, LED niet dimbaar) ● ● ● ● ● ● ● ●

Kabelgebonden besturing

Zonne- en windsensor (Soliris uno) met besturing ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Zonne- en windsensor (Soliris IB)  met besturingsapparaat ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Regensensor Ondeis 230V AC ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Afzonderlĳ k motorbesturingsapparaat Smoove Uno IB + Pure Shine ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Slingeraandrĳ ving

Slinger ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Instelsets

Instelset met koppelingsstuk (voor motoren van Becker en Somfy) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Testkabel inclusief instelset voor draadloos bestuurde motoren en draadgebonden 
motoren (van Becker en Somfy) 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● combineerbaar
* Dit product is bĳ  het sluiten van de redactie nog niet beschikbaar.
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Besturingssysteem BiConnect

Eenvoudig intuïtief.
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De nieuwe BiConnect draadloze besturing van weinor maakt de bijzonder 

 eenvoudige bediening van zonweringsproducten en accessoires mogelijk. De 

kracht blijkt vooral, daar waar het om de bediening van pure terrasproducten 

gaat. BiConnect kan bijzonder eenvoudig worden geïnstalleerd en wordt 

 intuïtief bediend. Omdat het om een lokale besturing gaat, is er ook absolute 

veiligheid tegen ongewenst ingrijpen door derden via internet. De directe 

 terugmelding via de handzender geeft informatie over de status van de 

 apparaten. Routing-technologie zorgt voor intelligente doorgifte van de extra 

krachtige radiografische signalen. Met de App kan het systeem ook comfortabel 

via iPhone of iPad worden bestuurd: zonder overtollige extra functies. Dankzij 

de nieuwe, vereenvoudigde bestelprocedure in de weinor E-shop kan de 

 BiConnect besturing heel gemakkelijk worden besteld.

weinor BiConnect – 
de krachtige draadloze bediening 
voor het terras
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BiConnect in een oogopslag

Lichtlĳ st 
LED

Tempura
verwarmingssysteem

BiSens
weersensoren

Zonnescherm Glasoase®

BiEasy 
1M handzender

BiEasy 
15M handzender

iPad / iPhone 
met BiEasy App

BiEasy 
5M handzender

BiConnect configuratie
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Productvoordelen in detail

weinor BiConnect: intelligente producten voor meer terrascomfort – 
eenvoudig en betrouwbaar bestuurbaar 

BiEasy handzender – betrouwbaar, eenvoudig en comfortabel

Zonwering, verlichting en verwar-
ming kunnen comfortabel met de 
BiEasy handzenders 1M en 5M 
 worden bediend. 
• veilige overdracht van het signaal 

door 868,3 MHz radiofrequentie 
• zenden bidirectioneel

• handmatige/automatische 
 besturing

• hoogwaardig design
• standaard batterij
• visualisatie met LED
• magnetische wandhouder
• als optie 1-kanaals wandzender 

lever baar, voor opbouwmontage

Bij gebruik van vele kanalen (bijv. 
bij Glasoases®) is de bediening via 
display-handzender BiEasy 15M of 
BiEasy App de eenvoudigste en 
meest overzichtelijke oplossing.

• eenvoudige bediening en terug-
melding door handzender-display 
of mobiel apparaat

• 15 kanalen (BiEasy App: maximaal 
30); voor onafhankelijke bediening 
van vele producten

BiEasy display-handzender en BiEasy App

Het maximale comfort bieden 
BiSens draadloze sensoren. Deze 
schuiven het zonnescherm bij 
zon automatisch uit en bij regen 
en wind weer in. 

BiSens zonne-, wind- en regensensoren – 
automatische zon- en productbescherming

BiRec ontvanger (routing-technologie)

De BiRec ontvangers ontvangen het 
signaal van de BiEasy handzender en 
geven dit als commando aan moto-
ren, licht en verwarming door.
• maximale signaalbetrouwbaarheid 

dankzij routing-technologie

• eenvoudig vervangen door separa-
te ontvanger in tegenstelling tot 
een draadloos bestuurde motor 

• optioneel geïntegreerde inbouw 
mogelijk, voor een stijlvol uiterlijk 
afhankelijk van het product

Verkrijgbaar in de varianten:
• zon-wind-regen-sensor 
• zon-wind-sensor 
• zonnesensor 
• productbeschermingssensor*

* Dit product is bĳ  het sluiten van de redactie nog niet beschikbaar.
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BiConnect systeemoverzicht/routing-technologie

De nieuwe BiConnect besturing 
zend bidirectioneel en vooral zeer 
betrouwbaar dankzij modernste 
 routing-technologie. Hierbij zendt de 
BiEasy handzender het radiosignaal 
aan een bereikbare  BiRec ontvanger. 
Aansluitend wordt het signaal van 
ontvanger tot ontvanger verder 
 geleid, totdat de  beoogde ontvanger 
bereikt is – en dit razend snel.

De voordelen voor de gebruiker: 
• betrouwbaar radiosignaal, zelfs 

bij metaalbeklede gevels of dikke 
isolatielagen dankzij routing-
technologie

• directe terugmelding dankzij 
 controlefunctie op de handzender

• elektromagnetische emissie aan-
zienlijk lager dan bij conventionele 
radiotechniek

• beveiligde radiofrequentie, geen 
storingen door telefoon of wifi

Betrouwbaarheid dankzij routing
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Gebouw

Ontvanger
1

Ontvanger
2

Ontvanger
3

Beoogde ont-

vanger

4

Overzicht zonnescherm- en Glasoase®-besturing

Bediening Ontvanger Sensoren

pagina 14 t/m 15
handzender:
• BiEasy 1M
• BiEasy 5M 
• BiEasy 15M

pagina 16
wandzender:
• BiEasy 1MW-3V

pagina 20 t/m 22
BiEasy set:
• BiEasy App
• BiEasy Box met stick

pagina 16 t/m 17
zonneschermbediening:
• BiRec MA

zonneschermbediening:
• BiRec MA-K (kortere kabel)

zonnescherm + LED-licht:
• BiRec MLED

zonnescherm, LED-licht, Volant Plus:
• BiRec MVLED

verwarming:
• BiRec HD

pagina 18 t/m 19
zonnesensor:
• BiSens Sun-Solar

zonne-windsensoren: 
• BiSens SW-230V/-Solar

zon-wind-regen-sensor:
• BiSens SWR-230V

productbeschermingssensor:
• BiSens Agido-3V *

* Dit product is bĳ  het sluiten van de redactie nog niet beschikbaar.

Belangrĳ ke opmerking: de routing werkt 
niet bĳ  dimmen, programmeren en voor 
servicetelegrammen.

* sterk vereenvoudigde weergave
 routingsignaal en terugmeldsignaal
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BiEasy handzender 

BiEasy handzender Aantal kanalen Functies Aanbevolen
weinor producten

BiEasy 1M 1 • aansturing van een ontvanger of een groep ontvangers
• zonnescherm in- en uitschakelen, schakelen en dimmen van 

verlichting (LED-lichtlĳ st) of verwarmingssysteem Tempura
• extra toets voor omschakelen tussen handmatige en 

 automatische besturing
• terugmelding van de ontvanger over succesvol uitgevoerd 

bewegingscommando via de LED van de handzender

afzonderlĳ k zonne-
scherm of verwarming 
of licht

BiEasy 5M 5 • aansturen van 5 ontvangers of maximaal 5 groepen 
 ontvangers

• automatisch combineren van kanaal 1 t/m 5 als centrale 
bediening voor alle weinor zonweringen

• zonnescherm in- en uitschakelen, schakelen en dimmen van 
verlichting (LED-lichtlĳ st) of verwarmingssysteem Tempura

• extra toets voor omschakelen handmatige en auto-
matische besturing

• terugmelding van de ontvanger over succesvol uitgevoerd 
bewegingscommando via de LED van de handzender en 
de status-LED indicatie

een of meerdere 
 zonneschermen met 
licht en verwarming

BiEasy 15M 15 • aansturen van maximaal 15 ontvangers
• confi guratiemogelĳ kheid van maximaal 5 verschillende 

groepen (combineren van maximaal 5 geprogrammeerde 
kanalen uit de beschikbare afzonderlĳ ke kanalen)

• automatisch combineren van kanaal 1 t/m 15 als centrale 
bediening voor alle weinor zonweringen

• extra toets voor omschakelen tussen handmatig en 
 automatisch bedrĳ f

• menubediening via verlicht display met productspecifi eke 
pictogrammen

• eenvoudige bediening
• 14 talen naar keuze
• aan de kanalen kunnen namen worden toegekend
• terugmelding van de ontvanger over succesvol uitgevoerd 

bewegingscommando via de LED van de handzender en 
de status-LED indicatie

Glasoase® of serre

*  De handzenders worden over het algemeen geprogrammeerd geleverd. Let op! De bidirectionele 
BiConnect handzenders kunnen niet worden gecombineerd met unidirectionele WeiTronic producten. 
Gebruik van de handzenders/wandzenders, zie prĳ slĳ st “weinor zonneschermen en textiele terrasoverkappingen”.

BiEasy handzender*

Handzender BiEasy1M Handzender BiEasy 5M11MM



15

BiEasy 1M, 5M en 15M

Technische gegevens 1M en 5M 15M

Vermogen/vermogensverbruik 3 V DC 3 V DC

Beschermingsklasse IP 20 IP 20

Beschermingsklasse II II

Omgevingstemperatuur 0 tot +55 °C 0 tot +55 °C

Afmetingen 120 x 51 x 26 mm 150 x 51 x 26 mm

Gewicht 120 g 140 g

Batterĳ type 2 x LR 06 (AA mignonbatterĳ ) 2 x LR 06 (AA mignonbatterĳ )

Radiofrequentie 868,3 MHz 868,3 MHz

Handzender BiEasy 15M
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BiEasy wandzender/BiRec ontvanger

BiEasy 1MW-3V

Technische gegevens BiEasy 1MW-3V

Vermogen/vermogensverbruik 3 V DC

Beschermingsklasse IP 20

Beschermingsklasse II

Omgevingstemperatuur 0 tot +50 °C

Afmetingen 88 x 88 x 20 mm

Batterĳ type CR 2032

Batterĳ  levensduur 2 jaar

Radiofrequentie 868,3 MHz

BiEasy 
wandzender

Aantal kanalen Functies Aanbevolen 
weinor producten

BiEasy 1MW-3V 1 • wandzender voor aansturing van één of meerdere 
 ontvangers

• bediening binnen een ruimte
• eenvoudige opbouwmontage zonder bekabeling
• handmatige commando’s zoals op, stop, neer
• LED voor zendcontrole

afzonderlĳ ke 
 zonneschermen

BiEasy wandzender

BiRec* ontvanger

*  BiRec= Bidirectionele Receiver 
io-homecontrol®-motoren vindt u in het hoofdstuk “Motoraandrĳ vingen” 

BiRec ontvanger Functies Type van stekker

BiRec MA zonnescherm motor geïntegreerde Hirschmann koppeling, 
stroomkabel 5 m, open kabeleinden

BiRec MA-K zonneschermmotor Opal Design II of ideaal voor uitrusting 
 naderhand en service

geïntegreerde Hirschmann koppeling, 
stroomkabel 10 cm, Hirschmann stekker

BiRec MVLED zonneschermmotor + Volant Plus-motor + LED verlichting 
incl. Dimmen

weinor systeemstekker, geïntegreerd

BiRec MLED zonnescherm motor + LED verlichting incl. dimmen weinor systeemstekker, geïntegreerd

BiRec LED lichtlĳ st LED/lichtlĳ st LED design incl. dimmen weinor systeemstekker, geïntegreerd

BiRec HD verwarming incl. dimmen stroomkabel 6,5 m met Schuko stekker

BiRec ST draadloze contactdoos voor het aan- en uitzetten van willekeurige 
apparaten tot 2.000 watt (alleen voor droge vertrekken)

schuko stekker, geïntegreerd

BiRec MVLED

BiRec MA-K

BiRec MA BiRec MLED
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BiRec ST

BiRec HD

Technische gegevens BiRec draadloze ontvanger

Netspanning 230 V

Standby-vermogen 1 W (per kanaal)

Schakelvermogen Tot 2.000 W

Omgevingstemperatuur 20 tot 80 °C

Radiofrequentie 868,3 MHz

BiRec ST

Aanbeveling: BiRec MA/HD tevens 
in de horizontaal gemonteerde 
 designbalk beschermen

Designbalk, lengte 330 mm, 
artikelnummer 109070-0000

BiRec typeplaat met artikelnummer 
(voor onderdelenbestellingen), 
versie nummer (voor technische 
onder steuning bij foutmelding) 

Let op! Bidirectionele BiConnect BiRec-ontvanger niet 
met unidirectionele WeiTronic producten combineren!

BiRec LED

 Installatie van de BiRec-ontvanger

De ontvanger is, afhankelijk van 
het product, in de zonnescherm 
behuizing geplaatst of wordt 
 buiten de behuizing bevestigd. 
De ontvangers BiConnect BiRec 
MA/HD zijn spatwaterbeschermd 
conform IP 56. De netkabel 
is  afhankelijk van de bestelde 

product combinatie. De meeste 
 uitvoeringsvarianten zijn met een 
witte kabel met Schuko stekker 
uitgerust. De Schuko stekker is 
voor een snelle ingebruikname 
 geschikt. Voor een continu gebruik 
is een vast geïnstalleerde bekabe-
ling nodig.
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BiSens sensoren

BiSens sensoren Functies Transmissie van 
gegevens

BiSens SWR-230V • zon-wind-regen-combisensor 
• schuift het zonnescherm automatisch bĳ  zon uit en bĳ  wind en regen weer in
• voeding via kabel
• mogelĳ kheid voor uitschakelen van de zonnesensor
• LED-statusindicatie voor zon-, wind- en regensignaal
• instellen van de zon-, wind- en regendrempelwaarde op de sensor
• transparante behuizing

230 V

BiSens SW-230V • zon-wind-sensor
• beweegt zonneschermen automatisch bĳ  zon uit en bĳ  wind in
• voeding via kabel
• mogelĳ kheid voor uitschakelen van de zonnesensor
• LED-statusindicatie voor zon- en windsignaal
• instellen van de zon- en winddrempelwaarde op de sensor
• transparante behuizing

230 V

BiSens SW-Solar* • zon-wind-sensor
• beweegt zonneschermen automatisch bĳ  zon uit en bĳ  wind in
• geïntegreerde zonnecellen voor voeding (niet geschikt voor zonneschermen die 

 beschermen tegen inkĳ k)
• geen kabelinstallatie nodig
• mogelĳ kheid voor uitschakelen van de zonnesensor
• LED-statusindicatie voor zon- en windsignaal
• instellen van de zon- en winddrempelwaarde op de sensor
• transparante behuizing

draadloos

BiSens Sun-Solar* • zonnesensor
• schuift het zonnescherm automatisch bĳ  zon uit
• geïntegreerde zonnecellen voor voeding
• geen kabelinstallatie nodig
• instellen van de zondrempelwaarde op de sensor
• transparante behuizing

draadloos

BiSens Agido** • productbeschermingssensor
• batterĳ  gevoed
• schuift zonneschermen bĳ  bewegingen en trillingen (bĳ voorbeeld windvlagen) in
• behuizing in RAL-kleur in installatiekleur van het zonnescherm

draadloos

Let op! Bidirectionele BiConnect BiSens-sensoren niet met unidirectionele WeiTronic producten combineren!
*   Voor zonweringsinstallaties, die in eerste lĳ n als inkĳ kbescherming dienen, adviseren wĳ  230 V-uitvoeringen.
**  Dit product is bĳ  het sluiten van de redactie nog niet beschikbaar.

BiSens weersensoren

BiSens SWR-230V BiSens SW-230V BiSens SW-Solar
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Technische gegevens BiSens SWR-230V

Stroomvoorziening 230 V AC

Beschermingsklasse IP 44

Omgevingstemperatuur – 20 tot + 60 °C

Afmetingen 205 x 125 x 105 mm

Bevestigingshoek 150°

Radiofrequentie 868,3 MHz

BiSens SWR-230V

Technische gegevens SW-230V en SW-Solar Sun-Solar *

Stroomvoorziening SW-Solar: geïntegreerde zonnemodule 
SW-230V: 230 V AC netspanning

geïntegreerde zonnemodule 

Geheugen-ondersteuningssysteem ≤ 12 uur (alleen SW-Solar) ~ 1 uur

Beschermingsklasse IP 44 IP 44

Omgevingstemperatuur – 25 tot + 60 °C – 25 tot + 60 °C

Afmetingen 280 x 130 x 130 mm 150 x 42 x 28 mm

Bevestigingshoek 150° 190°

Radiofrequentie 868,3 MHz 868,3 MHz

SW-230V, SW-Solar en Sun-Solar *

Technische gegevens BiSens Agido-3V

Stroomvoorziening LR03 (AAA Al)

Beschermingsklasse IP 54

Omgevingstemperatuur – 15 tot + 50 °C

Afmetingen 205 x 125 x 105 mm

Radiofrequentie 868,3 MHz

** Dit product is bĳ  het sluiten van de redactie nog niet beschikbaar.

BiSens Agido-3V **

Agido product-
beschermingssensor

• Een sensor kan voor één of 
meerdere ontvangers worden 
 ingezet.

• Wanneer verschillende drempel-
waarden per ontvanger nodig 
zijn, moet een separate sensor 
worden toegepast. 

• Indien nodig kunnen per ont-
vanger extra sensoren sun-solar 
worden ingezet (bijv. per wind-
richting), maar slechts één 
SWR-230V of SW-230V/Solar.

• Sensoren worden bij weinor voor 
uitlevering geprogrammeerd. 
De gewenste configuratie kan 
eenvoudig tijdens de bestel-

 Werking van sensoren

procedure in de weinor E-shop 
worden aangegeven.

*   toepassing van een BiSens Sun 
Solar 

• Voor installaties voor pure inkijk-
bescherming (verticale zon-
wering).

• In combinatie met een BiSens 
SWR 230V, de niet geheel naar 
het zuiden is gericht. De BiSens 
Sun Solar zorgt dan voor een 
 verder zoncontact.

• Bij een WGM Sottezza: deze 
heeft geen windsensoren nodig, 
maar moet op zon reageren.
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BiEasy set werkingsprincipe

230 V LAN

BiEasy van weinor combineert de 
 voor delen van een bidirectionele 
afstands bediening.
BiConnect met comfortabele en intuï-
tieve bediening via iPhone of iPad.

Het werkingsprincipe
1.  Bij de uitvoering van de BiEasy App 

verbindt deze zich via de router 
(home-WLAN lokaal) met de BiEasy 
Box. De bediening via het internet 
is niet mogelijk. Dit zorgt voor hoge 
veiligheid tegen onbevoegde 
 bediening.

2.  Router en Box zijn via een kabel (LAN) 
onderling verbonden.

3.  De box zendt ontvangen commando’s 
via de BiEasy Stick als bidirectioneel 
radiosignaal aan de ontvanger. 

BiEasy App

De BiEasy set: 
Eenvoudig en intuïtief

WLAN-router

BiEasy Box + stick
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Voorbeeld: 
hoofdmenu 
 “apparaten” 

Belangrijke informatie!

De dimfunctie van weinor LED-
lichtlijsten en terrasverwarming 
Tempura is in de App niet volledig 
beschikbaar. De volgende dim-
niveaus zijn mogelijk: aan/uit en 
een tussen niveau.

Het volledig dimmen via weinor 
 BiEasy handzender blijft mogelijk.

BiEasy 
 apparaat

Functie

BiEasy App Met de gratis BiEasy App via iPhone en iPad kunnen knikarm-, 
serre- en verticale zonneschermen en ook LED-licht en verwar-
ming worden bediend.

BiEasy Box In het thuis-WLAN is de BiEasy Box opgenomen. Daarmee ver-
bindt de BiEasy App zich. Via App en Box kunnen alle geprogram-
meerde BiRec-ontvangers worden bediend.

BiEasy Stick De BiEasy Stick maakt de bidirectionele draadloze verbinding met 
de BiRec-ontvangers. Deze wordt in één van beide USB-poorten 
op de BiEasy Box aangesloten. De stick heeft 15 kanalen.

BiEasy App – eenvoudig goed te bedienen

De BiEasy App kan gratis in de be-
treffende stores worden gedown-
load. Met 15 kanalen kan de BiEasy 
stick worden bediend. Geprogram-
meerde apparaten verschijnen 
 automatisch met icoon en kunnen 
wor den hernoemd. Via duidelijke 
iconen  binnen de App wordt de 

 bediening vergemakkelijkt. Voor 
meer comfort kunnen individuele 
scenario’s worden opgeslagen en 
opgeroepen. Er kunnen verschillen-
de gebruikers worden aangemaakt. 
Daardoor hebben meerdere smart-
phones of tablets tegelijkertijd 
 toegang tot de apparaten. 
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BiEasy Box en Stick

De Box beschikt over twee USB-poorten 
voor telkens een BiEasy Stick. Iedere 
stick heeft 15 kanalen en functietoetsen 
voor kanaalomschakeling, programme-
ring en op/neer bewegen resp. dimmen. 

De voedingsaansluiting wordt met een 
adapter schuko-stekker of met de mee-
geleverde netkabel gerealiseerd. De 
 netwerkaansluiting op de WLAN-router 
wordt met de geïntegreerde RJ45-bus 
gerealiseerd. De BiEasy Box is uitsluitend 
compatibel met weinor ontvangers en 
sensoren.

BiEasy Box en Stick: 
Eenvoudige bediening, eenvoudige 
 aansluiting

BiEasy Box

2 aansluitcontacten 
voor energieverzorging

Vergrendeling (borgend) 
voor gebruikte adapter

Antenne

Kanaalindicatie
STOP-/
P-toets

AB-toets

Toets Select

Statusindicatie

OMHOOG-toets

BiEasy Stick
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BiConnect naderhand uitbreidbaar

BiConnect naderhand uitbreidbaar – voorbeeld terras-
overkapping

Voorbeeld: 
Een terrasoverkapping Terrazza met 
ondergebouwde serrezonwering 
 Sottezza en unidirectionele WeiTronic 
afstandsbediening is al bij de klant 
aanwezig. Er moeten nu verticale 
zonweringen met BiConnect be-
sturing worden toegevoegd. De 
 WeiTronic en BiConnect kunnen niet 
worden gecombineerd.

De volgende stappen zijn nood-
zakelijk:
1.  Voor de VertiTex in de BiConnect-

uitvoering is een BiEasy hand-
zender nodig.

2.  De in de Sottezza aanwezige 
 ontvanger WeiTronic Combio MA 
wordt vervangen door de nieuwe 
BiRec MA.

3.  VertiTex- en Sottezza-ontvanger 
(ieder BiRec) worden op de BiEasy 
handzenders geprogrammeerd.
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Somfy RTS draadloze technologie
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Somfy RTS – 
de bewezen standaard terrasoplossing

Somfy RTS wordt geadviseerd voor iedereen, die tot nu toe goede ervaringen 

met dit besturingssysteem heeft opgedaan en daarom daarbij wil blijven. 

Als ouder Somfy systeem heeft RTS vele nieuwe high-tech features niet. Het 

is echter wel een goede en bewezen standaardoplossing voor het  bedienen 

van alle terrasproducten; van zonwering via LED-licht tot en met  verwarming. 

Belangrijk: RTS werkt unidirectioneel, er is dus geen terugmelding over de 

 toestand van de aggregaten. Het draadloze afstandsbedienings systeem werkt 

op de frequentie 433,42 MHz.
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Somfy RTS draadloze technologie

Technische gegevens Telis 1 + 4 RTS, Telis 1 + 4 Soliris RTS

Vermogen/vermogensverbruik 3 V DC

Beschermingsklasse behuizing IP 30

Omgevingsomstandigheden droge woonruimte

Afmetingen 41 x 134 x 21 mm

Batterĳ type CR 2430

Bedrĳ fstemperatuur 0 tot + 60 °C

Radiofrequentie 433,42 MHz

Telis RTS en Telis Soliris RTS 

Somfy RTS handzender

RTS handzender Aantal kanalen Functies Aanbevolen
weinor producten

Telis 1 
RTS Pure

1 • draadloze handzender voor de bediening van een zonne-
scherm

• omhoog-, omlaag- en stop-toets
• voorkeurspositie “my” (bĳ voorbeeld optimale schaduwpositie)

afzonderlĳ ke 
 zonneschermen

Telis 4 
RTS Pure

5 • meerkanaals draadloze handzender voor de bediening van 
meerdere zonneschermen of een zonnescherm met licht en 
verwarming of licht en Volant Plus

• omhoog-, omlaag- en stop-toets
• voorkeurspositie “my” (bĳ voorbeeld optimale schaduwpositie)

een of meerdere 
zonneschermen 
met licht en 
 verwarming

Telis 
Soliris RTS Pure

1 • draadloze handzender voor de bediening van een zonne-
scherm

• omhoog-, omlaag- en stop-toets
• voorkeurspositie “my” (bĳ voorbeeld optimale schaduwpositie)
• toets voor in- en uitschakelen van de zonweringsautomaat

afzonderlĳ ke 
 zonneschermen

Telis 4 
Soliris RTS Pure

5 • meerkanaals draadloze handzender voor de bediening van 
meerdere zonneschermen, licht en verwarming

• omhoog-, omlaag- en stop-toets
• voorkeurspositie “my” (bĳ voorbeeld optimale schaduwpositie)
• toets voor in- en uitschakelen van de zonweringsautomaat

Glasoase® 
of serre

De handzenders worden over het algemeen geprogrammeerd 
geleverd. Het systeem Somfy RTS (433,42 MHz) is niet 
 compatibel met de BiConnect (868,3 MHz) producten!

Somfy 1 RTS Pure Somfy 4 RTS Pure Telis Soliris RTS Pure Telis 4 Soliris RTS Pure
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RTS wandzender Aantal kanalen Functies Aanbevolen
weinor producten

Smoove 1 RTS 
Pure Shine

1 • set draadloze module en frame Pure
• draadloze wandzender voor de bediening van een zonne-

scherm
• innovatieve bediening via touch-toetsen
• omhoog-, omlaag- en stop-toets
• voorkeurspositie “my” (bĳ voorbeeld optimale schaduw-

positie)
• indicatie toestand batterĳ 

afzonderlĳ ke 
 zonneschermen

Chronis RTS smart 1 • draadloze schakelklok voor bediening en 
tĳ dgestuurd schakelen van RTS producten

Tempura 
verwarmingssysteem

Technische gegevens Smoove RTS Pure Shine Chronis RTS smart

Vermogen/vermogensverbruik 3 V DC 2x 1,5 V DC

Bedrĳ fstemperatuur 0 °C tot + 60 °C + 5 tot + 40 °C

Omgevingsomstandigheden droge woonruimte droge woonruimte

Beschermingsklasse behuizing IP 30 IP 30

Afmetingen (bxhxd) module met frame 80 x 80 x 10 mm module met frame 80 x 80 x 27 mm

Batterĳ type CR 2430 Micro AAA

Radiofrequentie 433,42 MHz 433,42 MHz

Smoove RTS Pure Shine

Somfy RTS wandzender

Het systeem Somfy RTS (433,42 MHz) is niet compatibel 
met de BiConnect (868,3 MHz) producten!

Chronis RTS smartSmoove 1 RTS Pure Shine
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Somfy RTS draadloze technologie

RTS ontvanger Functies Type van stekker

Lighting Slim RTS ontvanger • draadloze ontvanger voor het in- en uitschakelen van halogeen- 
en LED-lampen

• tot 500 W

AMP Tyco

Heating Slim Receiver RTS Plug • draadloze ontvanger voor het in- en uitschakelen van elektrische 
warmtestralers

• niet dimbaar
• tot 2.000 W

Hirschmann 

Universal Slim Receiver RTS plug • draadloze ontvanger met geïntegreerde wind- en zonwerings-
automaat voor besturing van de Volant Plus en VertiTex

Hirschmann

Het systeem Somfy RTS (433,42 MHz) is niet compatibel met de BiConnect (868,3 MHz) producten! 

Somfy RTS ontvanger

Somfy RTS ontvanger

Technische gegevens
Lighting Slim 
Receiver RTS

Heating Slim 
Receiver RTS Plug

Universal Slim 
Receiver RTS Plug

Vermogen/vermogensverbruik 230 V ~ 50 Hz 230 V ~ 50 Hz 230 V ~ 50 Hz

Bedrĳ fstemperatuur – 30 tot + 70 °C – 20 tot + 50 °C – 30 tot + 70 °C

Beschermingsklasse behuizing IP 54 IP 54 IP 54

Belastbaarheid schakelcontact 500 W 2.000 W 3A cos phi > 0,6

Aantal registreerbare RTS draadloze 
zenders

12 12 12

Afmetingen (bxhxd) 105 x 32 x 33 mm 131 x 32 x 33 mm 131 x 32 x 33 mm

Radiofrequentie 433,42 MHz 433,42 MHz 433,42 MHz

Lighting Slim RTS ontvanger Heating Slim Receiver RTS Plug Universal Slim Receiver RTS plug
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Eolis sensor RTS en Soliris sensor RTS

Technische gegevens Eolis Sensor RTS Soliris Sensor RTS

Vermogen/vermogensverbruik 220 – 240 V ~ 50/60 Hz

Bedrĳ fstemperatuur – 20 tot + 50 °C

Beschermingsklasse behuizing IP 34

Beschermingsklasse II

Meetbereik lichtsterkte – 0 – 50 kLux

Instelbereik wind 10 – 50 km/h

Afmetingen (bxh) 236 x 160 mm

Radiofrequentie 433,42 MHz

Eolis Sensor RTS Soliris Sensor RTS

RTS sensoren Functies Aansluiting

Eolis Sensor RTS • draadloze windsensor ter bescherming van één of meerdere zonneschermen tegen 
windschade

• draadloze communicatie voor afstandsbediening resp. radio-ontvanger
• winddrempelwaarde op sensor instelbaar
• LED-indicatie bĳ  overschrĳ den van de winddrempelwaarde

230 V

Soliris Sensor RTS • draadloze wind- en zonnesensor ter bescherming van één of meerdere zonne-
schermen tegen windschade en voor helderheidsafhankelĳ ke besturing van één of 
meerdere zonneschermen

• draadloze communicatie voor afstandsbediening resp. radio-ontvanger
• wind- en zondrempelwaarde op sensor instelbaar
• LED-indicatie bĳ  overschrĳ den van de wind- en zondrempelwaarde

230 V

Somfy RTS sensoren

Het systeem Somfy RTS (433,42 MHz) is niet compatibel met de BiConnect (868,3 MHz) producten!
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Somfy io-homecontrol® draadloze technologie
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Somfy io-homecontrol® – 
voor de complete huisautomatisering

Het io-homecontrol® besturingssysteem van Somfy maakt niet alleen 

de comfortabele bediening van textiele zonweringsproducten  mogelijk. 

De nieuwe draadloze technologie met terugmelding maakt ook de 

opname van weinor producten mogelijk in een compleet domoticasysteem. 

Met  io-homecontrol® kunnen alle comfort- en veiligheidsinrich tingen 

 onderling worden gekoppeld en door één enkele draadloze zender worden 

aangestuurd. En ook het bijschakelen van nieuwe producten is met het 

 uitbreidbare systeem mogelijk. 
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Somfy io-homecontrol® draadloze technologie

Het systeem Somfy io-homecontrol® (868,25 – 869,85 MHz) is 
niet compatibel met de BiConnect (868,3 MHz) producten!

io handzender Aantal kanalen Functies Aanbevolen 
weinor producten

Situo Mobile io
Silver Mat

1 • draadloze handzender voor de bediening van een zonne-
scherm

• omhoog-, omlaag- en stop-toets
• voorkeurspositie “my” (bĳ voorbeeld optimale schaduwpositie)

afzonderlĳ ke 
 zonneschermen

Easy Sun io
Silver Mat

5 • bidirectionele meerkanaals draadloze zender met display 
voor de bediening van meerdere zonneschermen of een 
zonne scherm met verlichting

• 5 handmatig stuurbare groepen
• vĳ fde groep ook voor de zonweringsautomaat
• instelbare drempelwaarde voor zon en wind
• auto/handmatige functie
• voorkeurspositie “my” (bĳ voorbeeld optimale schaduwpositie)
• terugmeldingen in het display en via LED

een of meerdere 
 zonneschermen

Somfy io-homecontrol® handzender

Technische gegevens Situo Mobile io Easy Sun io

Vermogen/vermogensverbruik 3 V DC

Beschermingsklasse IP 30

Omgevingstemperatuur 0 tot + 60 °C

Afmetingen (bxhxd) 45 x 148 x 20 mm 45 x 165 x 24 mm

Batterĳ type CR 2032 of CR 2430 2 x 1,5 V Mignon AA

Omgevingsomstandigheden droge woonruimte

Radiofrequentie 868,25 MHz 868,25 – 869,85 MHz

Situo Mobile io en Easy Sun io

Situo Mobile io Silver Mat Easy Sun io Silver Mat Smoove 1 io Pure Shine
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Technische gegevens Smoove 1 io

Vermogen/vermogensverbruik 3 V DC

Beschermingsklasse IP 30

Omgevingstemperatuur 0 tot + 60 °C

Afmetingen (bxhxd) module met frame 80 x 80 x 10 mm

Batterĳ type CR 2430

Radiofrequentie 868,25 MHz

Omgevingsomstandigheden droge woonruimte

Smoove 1 io

Draadloze 
 wandzender

Aantal kanalen Functies Aanbevolen
weinor producten

Smoove 1 io 
Pure Shine

1 • set draadloze module en frame in kleur Pure Shine
• draadloze wandzender voor de bediening van een zonne-

scherm
• innovatieve bediening via touch-toetsen
• omhoog-, omlaag- en stop-toets
• voorkeurspositie “my” (bĳ voorbeeld optimale schaduwpositie)
• indicatie toestand batterĳ 

afzonderlĳ ke 
 zonneschermen

Somfy io-homecontrol® wandzender
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Somfy io-homecontrol® draadloze technologie

Lighting Receiver io Technische gegevens

Vermogen/vermogensverbruik 230 V AC ~ 50 Hz

Bedrĳ fstemperatuur – 25 tot + 60 °C

Beschermingsklasse IP 44

Beschermingsklasse II

Belastbaarheid schakelcontact relais max. 500 W

Afmetingen (bxhxd) 87,4 x 41,5 x 24,4 mm

Radiofrequentie 868,25 – 869,85 MHz

io-homecontrol® ontvanger Functies Type van stekker

Lighting Receiver io • bidirectionele draadloze ontvanger voor in- en uit-
schakelen van verschillende typen lichtbronnen tot 500 W 
(gloei-, halogeen- of LED-lampen)

• niet dimbaar
• terugmelding, of het aangesloten product in- of 

 uitgeschakeld werd

AMP Tyco

Somfy io-homecontrol® ontvanger

Lighting Receiver io

Lighting Receiver io

io-homecontrol®-motoren vindt u in het hoofdstuk “motoraandrĳ vingen”
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io-homecontrol® sensoren Functies Transmissie van 
 gegevens

Aansluiting Draadloze 
sensor

Eolis WireFree io • bidirectionele draadloze windsensor ter bescherming 
van één of meerdere zonneschermen tegen windschade

• sensor met batterĳ  gevoed
• instelbare drempelwaarde voor wind met Easy Sun io

⎯ ja

Sensorbox io • bidirectionele communicatie-eenheid voor uitwisselen 
van informatie tussen Easy Sun io en Sunis WireFree io

• volautomatische programmering
• nodig voor zonweringsbesturing met Easy Sun io

230 V ge-
reed voor 
aansluiting

⎯

Sunis WireFree io • bidirectionele draadloze zonnesensor voor helderheids-
afhankelĳ ke besturing van één of meer zonweringen

• instelbare drempelwaarde voor zonlicht met Easy Sun 
io of TaHoma

• sensor op batterĳ en voor de gevel

⎯ ja

Somfy io-homecontrol® sensoren

Technische gegevens Eolis WireFree io Sensorbox io Sunis WireFree io

Vermogen/vermogens-
verbruik

3 V DC 220 – 240 V ~ 50/60 Hz 3 V DC

Beschermingsklasse IP 44 IP 30 IP 34

Bedrĳ fstemperatuur – 20 tot + 60 °C 0 tot + 60 °C – 20 tot + 60 °C

Batterĳ type Mignon AA – Mignon AA

Instelbereik wind 10 – 65 km/h – –

Meetbereik lichtsterkte – – 50 – 100 kLux

Afmetingen (bxhxd) 216 x 95 mm 50 x 100 x 41 mm 78 x 78 x 37/26 mm 

Radiofrequentie 868,25 – 869,85 MHz 868,25 – 869,85 MHz 868,25 – 869,85 MHz

Sunis WireFree io en Eolis WireFree io

Eolis WireFree io Sunis WireFree io Sensorbox io
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Kabelgebonden besturingen
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Natuurlijk kunnen zonweringen, verwarming en licht ook betrouwbaar 

met een Somfy RTS wandschakelaar worden bediend. Dit heeft niet alleen 

het voordeel dat lastig zoeken naar een vermiste handzender niet meer 

 nodig is. Ook batterijen hoeven niet te worden vervangen. Een wandscha-

kelaar is nou eenmaal altijd beschikbaar – vele honderduizenden keren 

 toegepast, heeft deze zich definitief bewezen.

Kabelgebonden besturingen – 
snel, eenvoudig, betrouwbaar
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Kabelgebonden besturingen

Overzicht kabelgebonden besturingen

Smoove Uno IB+ Pure Shine Ondeis regensensorBesturing + sensor Soliris Uno/IB

Systemen Functies Aansluiting

Soliris Uno 
(wind- en zonautomaat 
voor besturing van een 
 zonnescherm)

• set besturing en sensor
• meting van de windsnelheid en de zonintensiteit met een gecombineerde wind- 

en zonnesensor
• eenvoudig instellen van de wind- en helderheidsdrempelwaarde op de besturing 

Soliris Uno
• combineerbaar met regensensor Ondeis

230 V

Soliris IB+ 
(wind- en zonautomaat 
voor aansturing van 
 meerdere zonneschermen)

• set besturing en sensor
• meting van de windsnelheid en de zonintensiteit met een gecombineerde wind- 

en zonnesensor
• eenvoudig instellen van de wind- en helderheidsdrempelwaarde op de centrale 

besturing Soliris IB
• combineerbaar met regensensor Ondeis
• bovendien is per aandrĳ ving een Smoove Uno IB+ nodig

230 V 

Smoove Uno IB + 
Pure Shine 
(afzonderlĳ k motor-
besturingsapparaat)

• set besturing en frame in kleur Pure Shine
• besturing voor handmatige bediening van een aandrĳ ving in combinatie met 

 Soliris IB
• innovatieve bediening via touch-toetsen
• weergave wind/of regenalarm via LED
• zonautomaat in-/uitschakelbaar 
• eenvoudige en snelle montage door robuuste insteekframes
• insteekframes in inbouwdoos monteerbaar

230 V

Ondeis 230V AC 
regensensor

• capacitieve sensor voor neerslagmeting van regen en sneeuw
• combineerbaar met alle besturingen, die een ingang voor potentiaalvrĳ e sensoren 

hebben, bĳ v. Soliris Uno, Soliris IB, 
Soliris Sensor RTS (zie hoofdstuk “RTS”) met regensensoraansluiting

• geïntegreerde, zelfregelende verwarming

230 V
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Werkingsprincipe kabelsysteem IBWerkingsprincipe kabelsysteem Uno
stuur le id ing
230 V-leiding

stuur le id ing
230 V-leiding
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230 V

Technische gegevens Smoove Uno IB+

Vermogen/vermogensverbruik 230 V AC

Bedrĳ fstemperatuur 0 tot + 45 °C

Omgevingsomstandigheden droge woonruimte

Beschermingsklasse IP 20

Beschermingsklasse II

Uitgangsspanning 230 V AC

Uitgangsstroom 3,15 A

Afmetingen (bxhxd) module met frame 80 x 80 x 41 mm

Smoove Uno IB+

Technische gegevens Soliris Uno Soliris IB

Vermogen/vermogensverbruik 220 – 240 V ~ 50/60 Hz

Bedrĳ fstemperatuur + 5 tot + 40 °C

Omgevingsomstandigheden droge woonruimte

Beschermingsgraad besturing IP 40

Beschermingsklasse II

Belastbaarheid schakelcontact relais Cos phi > 0,8, 3 A/230 V/50 Hz 500 mA/50 V (DC)

Schakeltĳ d relais impulsbesturing (potentiaalvrĳ )

Instelbereik lichtsterkte 20 – 60 kLux

Instelbereik wind 5 – 80 km/h

Afmetingen besturing (bxhxd) 80 x 80 x 50 mm

Technische gegevens Ondeis regensensor

Vermogen/vermogensverbruik 100 – 230 V AC, 50/60 Hz

Bedrĳ fstemperatuur – 20 tot + 60 °C

Beschermingsklasse behuizing IP 44

Beschermingsklasse II

Max. verwarmingsvermogen < 4 W

Afmetingen (bxhxd) 115 x 85 x 100 mm

Ondeis regensensor 230V AC

Wandbesturing Soliris Uno en Soliris IB
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Motoraandrijvingen



4141

Motoren

Elektrische motoraandrijvingen – 
krachtig en onzichtbaar

Elektrische aandrijfmotoren zorgen voor het traploos in- en uitschuiven 

van knikarmschermen, serre-zonwering en verticale zonwering. Ze zijn 

 duurzaam en onderhoudsvrij. Afhankelijk van de specifieke eisen zijn er 

 verschillende fabrikaten mogelijk; met of zonder geïntegreerde draadloze 

ontvanger. De motor wordt bij weinor altijd al in de fabriek ingebouwd. 
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Motoraandrijvingen

Technische gegevens 
Orea 50 RTS Orea 60 RTS

6/17 15/17 20/17 25/17 30/17 40/17 50/12 55/17 70/17 85/17 100/12 120/12

Nominale spanning/frequentie 230 V/50 Hz

Keurmerken VDE

Beschermingsklasse IP 44

Nominaal draaimoment 6 15 20 25 30 40 50 55 70 85 100 120

Nominaal toerental (tpm) 17 12 17 12

Opgenomen vermogen (W) 90 140 160 170 240 270 240 290 350 400 350 400

Inschakelduur (min.) 4

Gewicht/massa (kg) 1,85 2,12 2,22 2,34 2,50 2,85 2,59 4,18 4,50 4,70 4,82 5,03

Aantal kabeladers 3

Elektronische draadloze insteekaandrijving Somfy Orea 50/60 RTS

Elektronische insteekaandrijving Somfy Orea 50/60 WT

weinor gebruikt afhankelijk van het 
terrasproduct verschillende aan-
drijfmotoren. Deze zijn van Becker, 
 Somfy of elero en worden door 

weinor in de doekas ingebouwd. 
Voor de montage worden deze 
met een instelkabel uitgerust, die 
bij weinor kan worden besteld. 

Aandrijfmotoren voor weinor zonneschermen

Technische gegevens 
Orea 50 WT Orea 60 WT

25/17 40/17 55/17 70/17 85/17 100/12 120/12

Nominale spanning/frequentie 230 V/50 Hz

Keurmerken VDE

Beschermingsklasse IP 44

Nominaal draaimoment 25 40 55 70 85 100 120

Nominaal toerental (tpm) 17 12

Opgenomen vermogen (W) 170 270 290 350 400 350 400

Inschakelduur (min.) 4

Gewicht/massa (kg) 2,2 2,8 4,39 4,82 5,03 4,82 5,03

Aantal kabeladers 4
Somfy Orea 50 RTS

Technische wĳ zingingen door de fabrikant voorbehouden.
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Motoren

Technische gegevens 
Sunea 50 io Sunea 60 io

25/17 30/17 40/17 50/12 55/17 70/17 85/17 100/12 120/12

Nominale spanning/frequentie 230 V/50 Hz

Keurmerken VDE

Beschermingsklasse IP 44

Nominaal draaimoment 25 30 40 50 55 70 85 100 120

Nominaal toerental (tpm) 17 12 17 12

Opgenomen vermogen (W) 170 240 270 240 290 350 400 350 400

Inschakelduur (min.) 4

Gewicht/massa (kg) 2,2 2,55 2,8 2,59 4,18 4,50 4,7 4,82 5,03

Aantal kabeladers 3

Max. aantal programmeerbare io 
draadloze zenders en io sensoren

9

Elektronische, bidirectionele draadloze insteekaandrijving 
Somfy Sunea 50/60 io

RolTop-868 S12/17

Elektronische insteekaandrijving Elero RevoLine RolTop-868 S12/17

Technische gegevens RolTop-868 S12/17

Nominale spanning/frequentie 230 V/50 Hz

Keurmerken VDE

Beschermingsklasse IP 44

Nominaal draaimoment 12

Nominale stroom (A) 0,75

Nominaal toerental (tpm) 17

Opgenomen vermogen (W) 175

Bedrĳ fsmodus 4 min.

Aantal kabeladers 4

Somfy Sunea

Technische wĳ zingingen door de fabrikant voorbehouden.
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Motoraandrijvingen

Technische gegevens R12/17C PS(+) R20/17C PS(+) R30/17C PS(+) R40/17C PS(+) R50/11C PS(+)

Nominale spanning/frequentie 230 V/50 Hz

Keurmerken VDE

Beschermingsklasse IP 44

Nominaal draaimoment 12 20 30 37 50

Nominale stroom (A) 0,50 0,75 0,90 1,18 1,10

Nominaal toerental (tpm) 17 11

Opgenomen vermogen (W) 110 160 205 230 240

Bedrĳ fsmodus S2 4 min.

Aantal kabeladers 4

Aderdiameter (mm²) 0,75

Technische gegevens L44/14C PS(+) L50/17C PS(+) L60/11C PS(+) L80/11C PS(+) L80/17C PS(+) L120/11C PS(+)

Nominale spanning/frequentie 230 V/50 Hz

Keurmerken VDE

Beschermingsklasse IP 44

Nominaal draaimoment 44 50 60 80 120

Nominale stroom (A) 1,2 1,40 1,2 1,40 2,10 1,9

Nominaal toerental (tpm) 14 17 11 11 17

Opgenomen vermogen (W) 255 315 265 310 470 435

Bedrĳ fsmodus S2 4 min.

Aantal kabeladers 4

Aderdiameter (mm²) 0,75

(+) Verhoogde sluitkracht bĳ  de bovenste eindstand. Zo wordt gewaarborgd, dat de cassette altĳ d betrouwbaar wordt gesloten 
en geen beschadigingen aan het doek optreden.

Buisaandrijving met elektronische draaimomentuitschakeling 
Becker L44/14C PS(+) – L120/11C PS(+)

Buisaandrijving met elektronische draaimomentuitschakeling 
Becker L12/17C PS(+) – L50/11C PS(+)

Technische wĳ zingingen door de fabrikant voorbehouden.
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Motoren

Technische gegevens P9/16PS

Nominale spanning/frequentie 230 V/50 Hz

Keurmerken VDE

Beschermingsklasse IP 44

Nominaal draaimoment 9

Nominale stroom (A) 0,47

Nominaal toerental (tpm) 16

Opgenomen vermogen (W) 110

Bedrĳ fsmodus S2 4 min.

Aantal kabeladers 4

Aderdiameter (mm²) 0,75

Buisaandrijving met elektronische draaimomentuitschakeling 
Becker P9/16PS

Technische wĳ zingingen door de fabrikant voorbehouden.

Technische gegevens R20/17C SEB R40/17C SEB R50/11C SEB

Nominale spanning/frequentie 230 V/50 Hz

Keurmerken VDE

Beschermingsklasse IP 44

Nominaal draaimoment 20 37 50

Nominale stroom (A) 0,75 1,18 1,10

Nominaal toerental (tpm) 17 17 11

Opgenomen vermogen (W) 160 230 240

Bedrĳ fsmodus S2 4 min.

Aantal kabeladers 4

Aderdiameter (mm²) 0,75

Buisaandrijving met elektronische draaimomentuitschakeling 
Becker R20/17C SEB – R50/11C SEB

Voorbeelden voor adapter

Adapter Aruba Adapter voor OptiNut-as (bĳ v. Zenara) Universele adapter (bĳ v. Semina, WGM 2030)
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Slingeraandrijving
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Handmatig

weinor slingeraandrijvingen zijn eenvoudig, stabiel en altijd op de goede 

plaats aanwezig. Als voordelige oplossing voor het bedienen van de zon-

wering zijn deze altijd inzetbaar. Weliswaar biedt de slingeraandrijving 

geen maximaal bedieningscomfort, maar het is wel extreem betrouwbaar: 

in combinatie werken de slinger en de krukstangaandrijving altijd 

 optimaal. De onopvallende slinger is optisch aangepast aan de omgeving, 

kan worden afgenomen en met de clip worden opgeborgen. Leverbaar 

in standaardlengtes 80 tot 280 cm.

Slingeraandrijving – 
eenvoudig en voordelig



48

Slingeraandrijving

weinor gebruikt voor de hoofdaan-
drijving van zonneschermen afhan-
kelijk van uitval en breedte twee 
verschillende Geiger vrijloopover-
brengingen*: 
• Geiger 412F5.. Standaard
• Geiger 412F5.. versterkt
* toepassing vrĳ blĳ vend

Uitzonderingen:
• Topas zonder dak 

(Geiger kegelwieldrijfwerk 411F..)
• Volant Plus aandrijving (Geiger 

wormwieldrijfwerk 414F.. 3:1)
• Aruba (Geiger wormwieldrijfwerk 

414F.. 6:1)

Technische gegevens Geiger 412F5.. Standaard Geiger 412F5.. versterkt

Overbrengingsverhouding 4,4:1 4,4:1

Rendement 0,61 0,61

Systemen Geiger 412F5.. Standaard Geiger 412F5.. versterkt 

Functies • geïntegreerd aanslag-
systeem

• vrĳ loop in uitgeschoven 
toestand

• toepassing bĳ  grotere 
zonnescherm afmetingen

Geiger 412F5.. Standaard Geiger 412F5.. versterkt

Vrijloopoverbrenging met traploze eindstandinstelling

Kleuren wit zwart grĳ s verzinkt

Aandrĳ ving ● ● ● ●
Slinger ● ● ●

 Werking van het vrijloopsysteem

Bij het bereiken van de eindstand 
 genereert een innovatief vrijloopsys-
teem een akoestisch signaal. Deze 
geeft de gebruiker het signaal, dat 
de eindstand is bereikt en verder uit-
schuiven van het zonnescherm niet 
mogelijk is. De zonnescherminstallatie 

wordt daardoor beschermd tegen 
verkeerde bediening; ook is bescha-
diging van de overbrenging zo uitge-
sloten. De eindstand van het zonne-
scherm kan te allen tijde door het 
geïntegreerde aanslagsysteem wor-
den veranderd. Dit bijstellen van de 

eindstand kan alleen worden uitge-
voerd door een inbusbout los te ma-
ken, die van buitenaf toegankelijk is. 
Demontage van de overbrenging of 
de zonneschermas is niet nodig. De 
eindstandcorrectie kan zo door een 
medewerker snel worden uitgevoerd.
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Handmatig

Systemen Geiger kegelwieldrĳ fwerk 412F7.. Geiger kegelwieldrĳ fwerk 411F.. Geiger wormwieldrĳ fwerk 414F..

Functies • zonder vrĳ loop
• snel en soepel
• wordt direct in de doekas 

geplaatst (bĳ  Topas zonder dak)

• zonder vrĳ loop
• wordt direct in de doekas 

geplaatst (bĳ  Sottezza)

• zonder vrĳ loop
• maximaal vermogen bĳ  minimale 

overbrengingsafmetingen 
• wordt direct in de doekas 

geplaatst

Aandrijving zonder vrijloop

Technische 
 gegevens 

Geiger kegelwieldrĳ fwerk 
412F7.. (Topas zonder dak)

Geiger kegelwieldrĳ fwerk 411F.. 
(Sottezza)

Geiger wormwieldrĳ fwerk 
414F.. (Volant Plus)

Geiger wormwieldrĳ fwerk 
414F.. (Aruba)

Overbrengings-
verhouding

4,4:1 7,8:1 3:1 6:1

Rendement 0,6 0,5 0,4 0,3

Geiger kegelwieldrĳ fwerk Geiger wormwieldrĳ fwerk
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weinor LED en LED Design lichtbalk

De LED-lichtlijsten van weinor verlenen aan ieder terras een bijzonder 

 accent: met warmwit licht creëren zij een sfeervolle verlichting en verlen-

gen ze de gebruiksduur van het terras aanzienlijk. Gebaseerd op moderne 

LED-technologie, zorgen de innovatieve  lichtbalken voor  aanzienlijke 

energie besparingen. En ook  de lange levensduur van de lichtdioden van 

 ongeveer 30.000 uur draagt tot de handhaving van de natuurlijke bronnen 

bij. LED-lichtlijsten van weinor kunnen worden bediend met de BiConnect 

draad loze  technologie en zelfs worden  gedimd. 

Energiezuinige LED technologie 
met tijdloos prachtig design
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Lichtlĳ st LED Lichtlĳ st LED Design

Techniek

Max. breedte 650 cm 650 cm

Max. aantal spots 11 11

Balk afmetingen (B x H) 75 x 89 mm 80 x 51 mm

Vermogensverbruik 2,6 Watt/LED lamp 2,6 Watt/LED lamp

Montagevarianten wand-, plafondmontage, montage direct aan het product

Design

47 standaard framekleuren ● ●

Meer dan 150 andere RAL-kleuren ○ ○

9 WiGa-trendkleuren ● ●

Andere structuurkleuren ○ ○

Besturing

Afstandsbediening ○ zie pagina 7, lichtlĳ sten LED alleen met BiConnect dimbaar

Bekabeling 230 V, 6,5 m netsnoer met Schuko stekker IP 44 (witte kabel)

Toebehoren/bevestiging

Bevestiging
standaard set wandmontage, 
extra set voor plafondmontage met 
 bevestigingshoek

verstelbare steunset voor wandmontage 
of montage op Terrazza dakdrager

Bekabelingstoebehoren
aansluitkabel (1 m) voor het aansluiten 
van 2 lichtbalken, 
2,5 m kabelgeleider met plakband

LED-lichtbalk varianten

● standaard
○ optie
⎯ niet mogelijk
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LED-lichtbalken – energie-efficiënt

Met hun tijdloze design passen de 
weinor lichtbalken niet alleen maar 
bij weinor producten:
• made in Germany: de ontwikkeling 

door weinor waarborgt de kwali-
teit en de levering van onderdelen

• eenvoudig vervangen van indivi-
duele LED-spots mogelijk

Elke LED-spot meer rendement: 
• lichtopbrengst hetzelfde als van 

een 20-watt-halogeen spot met 
85 % minder energieverbruik

• de 2,6-watt-LED-spot van weinor 
levert 187 lumen (lm) licht

• een 20-watt-halogeen spot levert 
200 lm licht met 7-voudig energie-
verbruik

De LED-spots zijn in principe symme-
trisch in de lichtbalk geplaatst. Bij 
serie-installaties kan 

dit tot onregelmatige afstanden op 
de plaats van de koppeling leiden.

• levensduur 30.000 uur
• energiebesparend: minus 85 % 

energieverbruik in vergelijk met 
halogeenverlichting

• met BiConnect besturing traploos 
dimbaar

Nog meer bezuinigen op 6,5 m 
breedte:
• de weinor LED-lichtlijst levert met 

11 LED-spots in totaal 2.057 lm 
licht

• in vergelijking: de conventionele 
weinor halogeen lichtlijst heeft 
7 spots en levert in totaal 1.400 lm 
licht

• dit betekent, rond 50 % meer licht 
voor dezelfde kosten

LED-lichtbalken – 30.000 lichturen met het kleinst 
 mogelijke energieverbruik

Gebruikskosten verminderen door LED’s: 
positieve vermogens- en verbruiksbalans

Afmetingen en aantal LED-spots (LED en LED Design lichtbalk)

Lichtbalk breedte
Aantal individuele 

LED-spots
Zonnescherm 
breedte

Aantal individuele 
LED-spots

150 – 164 cm 2 385 – 439 cm  7

165 – 219 cm 3 440 – 494 cm  8

220 – 274 cm 4 495 – 549 cm  9

275 – 329 cm 5 550 – 604 cm 10

330 – 384 cm 6 605 – 650 cm 11

Voor patent aangemelde uitval-
indicatie van een LED-spot: een 
 defecte spot wordt met een rood 
 signaal gesignaleerd. De overige 
spots blijven branden.

LED-spot uitvalindicatie

Links: defecte spot 
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Dwarsdoorsnedes LED/LED Design lichtbalken

51

80

7

75

89

5.5

Dwarsdoorsnede LED lichtbalk

Dwarsdoorsnede LED Design lichtbalk
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Verwarmingssysteem Tempura

Tempura terrasverwarming – 
kleine radiateur, groot vermogen

Het weinor verwarmingssysteem Tempura verspreidt, zowel buiten als 

binnen, een weldadige warmte. Bovendien past de discrete look van de 

kleine radiateur optisch bij iedere stijl van architectuur. De energie-

zuinige infrarood verwarming kan op ieder moment als aanvulling aan 

alle weinor producten toegevoegd worden en kan ook aan elke andere 

bestaande terrassituatie zijn aangename warmte leveren. Bij bediening 

met de BiConnect afstandsbediening van weinor is het verwarmings-

vermogen van de Tempura traploos dimbaar. Als afzonderlijk element is 

de Tempura vrij monteerbaar; afhankelijk van waar de warmte nodig 

is. Voor doelgerichte behaaglijke temperatuur kan de hellingshoek 

 worden ingesteld. 
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Verwarmingssysteem Tempura

Techniek

Afmetingen 46 cm breed, 13 cm hoog, 11 cm diep

Vermogen/vermogensverbruik 230 Volt, 50 Hertz, 1.500 Watt

Gewicht 2,5 kg

Zwenkbereik 40°, bĳ  plafondmontage 70°

Montagevarianten universele wand- en plafondmontage, steun voor bevestiging aan Opal Design II

Design

47 standaard framekleuren ●

Meer dan 150 andere RAL-kleuren ○

9 WiGa-trendkleuren ●

Andere structuurkleuren ○

Besturing

Afstandsbediening ○ zie overzicht op pagina 7

Bekabeling 0,5 m siliconenkabel, Hirschmann koppeling en 1,5 m kabel met stekker 
(niet geschikt voor permanent gebruik) 

Kwaliteit

TÜV geteste spatwaterbescherming IP 24, beschermingsklasse I

Overzicht van de Tempura terrasverwarming

● standaard
○ optie
⎯ niet mogelijk
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Productvoordelen in detail

De verwarmende infraroodstralen 
van het verwarmingssysteem zijn 
 direct na het inschakelen merkbaar. 
Lang voorverwarmen, zoals bij 
 andere verwarmingssystemen, bijv. 
straalkachels, komt te vervallen. 

De behuizing van de Tempura kan 
traploos omhoog en omlaag af-
zwenken – bij wandmontage 40°, bij 
plafondmontage tot 70°. De straling 
van de warmte kan hierdoor precies 
en doelbewust gericht worden. 

Geïntegreerde koelribben en de 
open constructiewijze beschermen 
de behuizing betrouwbaar tegen 
oververhitting.

In combinatie met de BiConnect 
draadloze afstandsbediening kan 
het verwarmingsvermogen van de 
Tempura traploos worden geregeld. 
Opmerking: bij in- en uitschakelen 
is een spanningsdip mogelijk. 

Met een uni  ver  se le steun kan de 
Tempura aan elke muur bevestigd 
worden. Met een speciale steun kan 
zij ook direct aan de Livona of Opal 
Design II zonneschermen bevestigd 
worden.

De Tempura is voor buitenshuis 
 gebruik ontworpen. Spatwaterbe-
scherming, zoals bv. een glasplaat, 
is overbodig. TÜV getest, bescher-
mingsklasse I, beschermingsgraad 
IP 24

Energiezuinige infrarood warmte, meteen na het aanzetten

Zwenkbare behuizing – eenvoudig te monteren

Oververhittingsbescherming en spatwaterbestendigheid
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Doorsnedetekening en montagevarianten van de Tempura

13
0

104

40°

25°

Doorsnedetekening van de Tempura

Bevestiging aan Opal Design II en Livona met een speciale steun

De Tempura aan de Livona 
is met 25° traploos draaibaar.

De Tempura aan de Opal Design II 
is met 40° traploos draaibaar.
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Doorsnedetekening en montagevarianten van de Tempura

40
°

Tempura wandbevestiging

Tempura plafondbevestiging

De Tempura is bĳ  wandmontage 
40° traploos zwenkbaar.

De Tempura is bĳ  plafondmontage 
70° traploos zwenkbaar.

70°
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Framekleuren

47 standaard framekleuren

RAL 1002
Zandgeel

RAL 1003
Signaalgeel

RAL 1014
Ivoor

RAL 1015
Licht ivoorkleurig

RAL 1023
Verkeersgeel

RAL 1034
Pastelgeel

RAL 2000
Geeloranje

RAL 2002
Vermiljoen

RAL 2011
Dieporanje

RAL 3002
Karmĳ nrood

RAL 3004
Purpurrood

RAL 3007
Zwartrood

RAL 4005
Blauwlila

RAL 4006
Verkeerspurper

RAL 5005
Signaalblauw

RAL 5009
Azuurblauw

RAL 5014
Duifblauw

RAL 5021
Waterblauw

RAL 5022
Nachtblauw

RAL 5024
Pastelblauw

RAL 6005
Mosgroen

RAL 6009
Dennengroen

RAL 6011
Resedagroen

RAL 6012
Zwartgroen

RAL 7015
Leigrĳ s

RAL 7016
Antracietgrĳ s

RAL 7021
Zwartgrĳ s

RAL 7030
Steengrĳ s

RAL 7032
Kiezelgrĳ s

RAL 7035
Lichtgrĳ s

RAL 7039
Kwartsgrĳ s

RAL 7040
Venstergrĳ s

weinor 7319
Weinorgrĳ s

RAL 8001
Okerbruin

RAL 8003
Leembruin

RAL 8014
Sepiabruin

RAL 8016
Mahoniebruin

RAL 8017
Chocoladebruin

RAL 8019
Grĳ sbruin

RAL 8022
Zwartbruin

weinor 8077
Weinorbruin

RAL 9001
Crèmewit

RAL 9005
Gitzwart

RAL 9006
Blank aluminiumkleurig

RAL 9007
Grĳ s aluminiumkleurig

RAL 9010
Zuiverwit

RAL 9016
Verkeerswit

9 WiGa-trendkleuren

WT 29/10797
Approx. RAL 9010

WT 29/50704
Approx. RAL 6009 Metallic

WT 29/60740
Marrone 04 Metallic

WT 29/70786
Sparkling Iron Eff ect

WT 29/71289
Approx. RAL 7016

WT 29/80077
Approx. DB 703 Metallic

WT 29/80081
Iron Glimmer Eff ect P 7

WT 29/90146
Approx. RAL 9006 Metallic

WT 29/90147
Approx. RAL 9007 Metallic

Sinds het verbod op het toevoegen van zware metalen in 
poeder coating kan, ondanks alle inspanningen van de verf-
fabrikanten om de stabiliteit van de kleurschakering te waar-
borgen, een verschieten van de kleur, met name bĳ  de kleur 
Vuurrood (RAL 3000), niet geheel worden uitgesloten. 
Kleuren kunnen om druktechnische redenen duidelĳ k afwĳ ken.

weinor is een bedrĳ f dat milieubewust handelt. 
Teneinde te  voldoen aan strenge milieunormen 
worden de productieprocessen en materialen 
  voortdurend gecontroleerd door experts. 

Identieke kleuren – zo past alles 
perfect bij elkaar

Omdat weinor in de eigen fabriek 
poedercoat, kunt u bij verschillende 
weinor producten vertrouwen op 
maximale kleurgelijkheid en een 
identieke glans. 

Kies uit een rijkdom aan hoog-
waardige kleuren:

• 47 standaard RAL-framekleuren, 
zijdeglans

• 9 krasvaste en resistente WiGa-
trendkleuren in fraaie structuur-
optiek

• meer dan 150 speciale RAL kleuren



Alles uit één hand
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Individuele oplossingen 
met systeem

d

Terrasoverkapping met 
vaste beglazing SUPER LITE

Zonnescherm 
Zonnescherm met 
Volant Plus en Tempura 

Zonnescherm met 
Volant Plus en Paravento

Zonneschermen

Textiele zonwering 
met staanders

Textiele terrasoverkapping 
Plaza Pro met Paravento 
en VertiTex

Terrasoverkapping Terrazza
met zonwering Sottezza

Terrasoverkapping en Glasoase®

PergoTex 
en Tempura

Textiele terrasover-
kapping Plaza Home 
en Paravento 

Glasoase® met zonwering 
WGM en profielloze elementen


