
FOREST  PARTNERSHIPS

www.amx.com
In Concert Partner.

www.knx.nl
KNX partner   

www.z-wave.com
Z Wave alliance partner

www.crestron.com
I2P partner      

www.smart-homes.nl 
Smart homes partner

De Forest Shuttle is compatible met nog vele andere gebouw 
en Domotica systemen vanwege zijn modulaire karakter en 
de RQ bus aansluiting. Uniek in zijn soort!

PRODUCT  INFORMATIE

activeert het systeem.

stroomstoring het gordijn handmatig bedienbaar blijft.

besturingsopties mogelijk zijn, zoals: RF, infrarood, 
Z-wave, Domotica systemen, etc.

gereguleerde op- en afloopsnelheid.

worden.

worden.

   Adaptor: 50 x 110 x 30 mm

SPEC IF ICAT IES

BUIGEN

De gemotoriseerde rail kan gebruikt worden in één of 
twee 90 graden bochten. De rail kan gebogen worden 
met een radius van 20 cm. Bochten met een grotere 
radius kunnen gebogen worden met het elektrische 
buigapparaat. Ook te buigen zijn halfronde cirkels met 
een grote radius.

TANDEM APPL ICAT IE

Informatie op aanvraag beschikbaar.

Min. 55 cm

Min. radius 50 cm30 cm

20 mm

20 mm

BESTURINGSOPT IES

NOODBEDIENING

RF/ HOOG FREQUENT BESTURING

SCHAKELAAR BESTURING

INFRA ROOD BESTURING

GEBOUW BESTURING

Elektrische bediening door een sim-
pele handbeweging, waarmee het 
gordijn geopend en/of gesloten kan 
worden. Standaard beschikbaar.

TOUCH IMPULS BESTURING

Gordijnsysteem functioneert altijd, 
ook bij een eventuele stroomsto-
ring.  Dit is mogelijk doordat er een 
vrijloop is ingebouwd. Standaard 
beschikbaar.

Via een kabelaansluiting aan de 
onderzijde van de motor kan voor 
de Forest puls schakelaar gekozen 
worden. 

Infra rood module met IR zender. De 
infra rood zender kan ook gebruikt 
worden om andere IR zenders te 
programmeren. De infra rood mo-
dule heeft een lengte van 60cm.
Optioneel toepasbaar met aparte 
module.

HOTEL BESTURING

Draadloze bediening met 15-ka-
naals afstandbediening. De Multi 
Afstandbediening is te gebruiken in 
combinatie met de Multi ontvanger.
Bevat tevens een tijdklok functie.

Draadloze domotica communicatie 
met data terugkoppeling en auto-
matische routing in een “mesh  
networking” omgeving. Open pro-
tocol met “scène” control. 

Mogelijk via bedrade aansluiting 
aan onderzijde van de motor in 
combinatie met een relais interface. 
Individuele bediening per kamer blijft 
ook mogelijk.

Met de 2 RQ bus aansluitingen aan 
de onderzijde van de motor is het 
mogelijk om meerdere motoren te 
koppelen. Bediening kan individueel 
of in een groep.

Een applicatie sheet van de Shuttle motor is beschikbaar op onze website en wordt meegeleverd met de motor.

RF Z-WAVE DOMOTICA BESTURING

FUNCTIES
ONDERZIJDE MOTOR


