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TIJDSCHAKELKLOKKEN ROJAL

Rojal M Rojal S

Artikelnr. 140-210 140-220

Weekprogramma

Dagprogramma

Automatische omschakeling winter-/zomertijd

Vakantieschakeling

Tiptoetsmodus

Omkeer-/ventilatiefunctie

Instelbare motorlooptijd

Instelbare comfortpositie (gedeeltelijke sluiting)

Display met kleurige achtergrondverlichting

Aansluiting voor lichtsterktesensor

Snelprogrammering (geheugenfunctie)

Bedrijfsspanning 230 V/50 Hz Temperatuurbereik 0 °C tot + 45 °C

Schakelspanning 250 V AC Stroomverbruik < 1 W

Schakelvermogen 3 A (cos phi=1) Gangreserve ≥ 72 uur

PRODUCTKENMERKEN

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kabellengte (m) 1,5 m 3 m 5 m 10 m

Art.-Nr. 140-240 140-241 140-242 140-243

ACCESSOIRES

160 - 211 OMW

Lichtsterktesensor voor Rojal S

Opbouwdoos voor Rojal M en Rojal S
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• Grote display met kleurige achtergrondverlichting (zeven kleurschema’s);
• Menu met gewone tekst voor een eenvoudige programmering en instelling;
• Dag- en weekprogramma met weergave van de volgende schakeltijd;
• Instelbare comfortpositie (tussenpositie / gedeeltelijke sluiting),  
 desgewenst in te stellen met behulp van de knop “Comfort”;
• Tiptoetsmodus (uitschakelbaar) en instelbare motorlooptijd (0-180 s);
• Automatische omkeerfunctie voor jaloezielamellen (instelbaar van 0-5 s);
• Permanente weergave op de display van de momentele lichtsterkte 
 en de ingestelde limieten voor zon en schemering op een schaal  
 (weergave van de schaal op de display alleen als de sensor is aangesloten!); 
• Zon-/schemerfunctie apart in- en uitschakelbaar. 

• Grote display met overzichtelijke weergave van alle belangrijke gegevens;
• Grote en eenvoudig te bedienen softtouch-knoppen;
• Zeer eenvoudig te programmeren doordat de schakeltijden met behulp van  
 de geheugenfunctie snel ingesteld kunnen worden (geldt alleen voor ROJAL M);
• Dagprogramma (één opentijd en één sluittijd instelbaar); 
• Permanente weergave van de ingestelde schakeltijden op de display;
• Automatische omschakeling zomer-/wintertijd (uitschakelbaar);
• Drie bedieningsmogelijkheden: handmatig, automatisch, automatisch met  
 toevalsgenerator;
• Tijdklok met traploze toetsen uitgevoerd (i.c.m. buitenjaloezie kunnen de  
 lamellen in elke gewenste positie gestopt worden);
• Gangreserve bij stroomuitval ≥ 72 uur

 

TIJDSCHAKELKLOK ROJAL M

DEZELFDE FUNCTIES ALS ROJAL M, PLUS BOVENDIEN

AANSLUITSCHEMA

De afzonderlijke 
inbouwdoos met 
aansluitklemmen zorgt 
voor installatiegemak. 
De ROJAL tijdschakelklok 
kan eenvoudig in de 
bedrade inbouwdoos 
worden geplaatst!

De afzonderlijke 
inbouwdoos met 
aansluitklemmen zorgt 
voor installatiegemak. De 
ROJAL tijdschakelklok kan 
eenvoudig in de bedrade 
inbouwdoos worden 
geplaatst!


