
Sonesse® ULTRA 30 WF RTS Li-Ion .  
Den stillegående motoren for middels til store gardiner  

i hjemmet, drevet av et innebygd oppladbart batteri 
Lithium-Ion ✚
Innebygd batteridrevet motor:
+ Alt-i-ett

+ Estetisk

+ Kompakt og lett

+ Høyere energitetthet

Kompatible sluttprodukter

 Rullegardiner Liftgardiner  Plissegardiner  Zebra-gardiner Florgardiner
   og dobbel 
   plissegardiner *   
     *ved bruk med CTS 40 eller tilsvarende

Produktets hovedfunksjoner
n  Ledningsfri 

For raskere installasjon 
n    Batteridrevet motor 

Drevet av et innebygd 
oppladbart batteri

n  Soft start og soft stopp
n  MY Position 

Kjør gardinen til din 
favorittposisjon med ett klikk

n  Justerbar hastighet 
Fra 20 til 38 opm

n  Smalt hode 
Hvitt og smalt motorhode for 
diskret matching.

n  Finjusteringsfunksjon for 
nøyaktig posisjon (for la-
meller og Zebragardiner) 

n  LED-indikator for lavt bat-
teri Grønn/rød LED

n   Kompatibel med Somfy’s 
app-styring



Sonesse® ULTRA 30  
WF RTS Li-Ion

www.somfy.com

Fordeler for montører

Enkel integrasjon 
n  Estetisk hvitt og smalt motorhode
n Integrerte batterier
n  Beregnet for et stort utvalg av 

innendørsapplikasjoner

Enkel installasjon
n  Rask installasjon 

- Ingen ledninger 
-  Krever ikke kunnskap om elektrisk 

installasjon

Rask innstilling
n  Prog-knapp
n  Still inn øvre og nedre 

endeposisjoner via fjernkontroll

Pålitelighet og lønnsomhet
n  Sikkerhetsprotokoll
n  Somfy’s app-styring
n  Somfy’s varemerke, gjenkjennelse 

og kvalitet

Fordeler for sluttbrukere

Komfort og enkel betjening  
n  Stillegående
n  Brukervennlig med fjernkontroll, 

kompatibel med Somfy’s app-
styring

n  MY Position
n  Jevn bevegelse med justerbar 

hastighet
n  Kan betjenes under lading

Estetisk integrasjon
n   Rask og ryddig installasjon uten 

skader på veggene
n  Estetisk hvitt og smalt hode

Enkel bruk og lett vedlikehold
n  Oppladbart batteri (typisk gjenoppla-

ding, 1 gang/år)
n  LED-indikator for lavt batteri

Pålitelig og sikkert
n  Lithium-Ion-teknologi med beste 

ytelse
n  Ingen elektriske ledninger eller 

snorer, ingen kvelningsfare
n  Somfy kvalitet og garanti
n  Batteriet kan skiftes ut

Tekniske funksjoner 
n Tilførselsspenning: 12 V DC
n  Beskyttelsesgrad: IP 20  

(kun for innendørs bruk)
n Grensebrytertype: Elektronisk
n  Driftstemperatur:  

0 oC til 60 oC
n  Oppbevaringstemperatur:  

-20 oC til 60 oC
n Isolasjonsklasse: Klasse III
n  Antenne: 15 cm lednings-

lengde, må ikke kuttes eller 
forlenges.   
For beste radiomottak må den 
eksponeres og ikke ha kontakt med 
metallflater. Det kan være nødvendig å 
flytte på antennen for å oppnå optimal 
ytelse.

(2-års
begrenset garanti
på batterier)

Performances

Nominelt moment 2 Nm

Nominell hastighet 20 opm

Justerbar hastighet 10-28 i trinn på 2 opm

Lydnivå

Radioprotokoll RTS

Radiofrekvens 433,42 MHz

Batteritype 12 V 2600 mAh (innebygd Lithium-Ion)

Batteriautonomi Nominelt gjenoppladingsbehov, én gang i året*

Ladetid < 4,5 timer

Indikator for lavt batteri LED 
*med én syklus (opp og ned) per dag

Mål
L = 644

28,8 mm

Sertifiseringer

9


