
Rolluikactor – inbouw
HmIP-FROLL

De rolluikactor van Homematic IP maakt de besturing van elektrische rolluiken 
zonweringen slim. De onzichtbare inbouwvariant kan ook eenvoudig 
achteraf worden geïnstalleerd. Vervolgens kunnen de rolluiken comfortabel 
via smartphone, volautomatisch per tijdprofiel of gewoon via gangbare 
knoppen bestuurd worden.

Slim wonen, dat fascineert.

WOONCOMFORT EN 
VEILIGHEID DANKZIJ 
INTELLIGENTE 
ROLLUIKSTURING



Homematic IP is een merk van eQ-3 AG Wijzigingen voorbehouden. www.homematic-ip.com Versie 2.0 NL

SLIMME BESTURING OP ELK TIJDSTIP VAN DE DAG

Door ingestelde tijdprofielen sturen rolluiken of zon-
weringen automatisch omhoog of omlaag. Zo kan de 
besturing aan de dagindeling van de bewoners of de 
weersomstandigheden worden aangepast.

De besturing is flexibel mogelijk via smartphone, via 
knoppen of afstandsbedieningen of gemakkelijk per 
spraakcommando (via Amazon Alexa of Google As-
sistant).

De werking vereist de aansluiting op een van de 
volgende oplossingen:

  Homematic IP Access Point met gratis smart-
phone-app en kosteloze cloudservice

  Oplossingen van externe partners

LEVERINGSOMVANG

Homematic IP rolluikactor – inbouw

Handleiding

LOGISTIEKE GEGEVENS

Artikelnummer 151347A0

EAN-code 4047976513475

Apparaatcode HmIP-FROLL

Verpakkingseenheid 90

Afmetingen verpakking 122 x 112 x 48 mm

Gewicht incl. verpakking 121,2 g

TECHNISCHE GEGEVENS

Voedingsspanning 230 V/50 Hz

Stroomopname 2,2 A max.

Opgenomen vermogen bij stand-by 0,2 W

Max. schakelvermogen 500 VA

Lasttype motorlast

Relais 1x wisselcontact, 1x sluiter

Kabeltype en -doorsnede
starre en flexibele kabel, 

0,75-1,5 mm²

Installatie

in inbouwdozen (apparaatdozen) 

volgens DIN 49073-1 of opbouw-

dozen volgens DIN 60670-1 (bijv. 

Abox 025 of Abox 040)

Beschermingsgraad IP20

Omgevingstemperatuur -10 tot +55 °C

Afmetingen (b x h x d) 54 x 33 x 41 mm

Gewicht 40 g

Zendfrequentieband
868,0-868,6 MHz

869,4-869,65 MHz

Typisch bereik in het vrije veld 180 m

Voor de installatie is een neutrale geleider vereist.

ROLLUIKBESTURING NAARGELANG DE STAND VAN 
DE ZON

Ontspannen wakker worden in de ochtenduren of 
een beveiliging van het huis in de schemering: rollui-
ken kunnen afhankelijk van zonsop- of -ondergang 
automatisch worden bestuurd. De intelligente be-
scherming tegen warmte voorkomt 's  zomers over-
verhitting van de vertrekken door een automatische 
beschaduwing.

MEER VEILIGHEID

Het automatisch omlaagsturen als het donker wordt 
of niemand thuis is, beveiligt ramen en deuren en kan 
tegelijkertijd de privacy beschermen of aanwezigheid 
suggereren.

PROBLEEMLOZE INTEGRATIE

Eenvoudige ingebruikname dankzij begeleide kalibra-
tie via de app. Geschikt voor alle gangbare buismoto-
ren.

ONZICHTBAAR GEÏNSTALLEERD

Compacte constructie voor de eenvoudige montage 
in standaard inbouwdozen. Aansluiting van gangbare 
knoppen via schroefloze klemmen voor een bedie-
ning ter plekke mogelijk.

Daarnaast is ook de installatie in opbouw-verdeeldo-
zen (bijv. ELS Spelsberg Abox 25) in een beschermde 
buitenruimte, bijv. in een garage of onder een afdak.


