
De SOLAR motor heeft een inwendige lithium batterij die gevoed wordt door het zonnepaneel op de bak.

Dit zonnepaneel zet zowel dag- als zonlicht om in energie. Daardoor is de accu altijd gevuld met voldoende power

voor normaal gebruik van het screen of rolluik.

6 uur per dag 300 LUX

De hoeveelheid licht op een bepaald oppervlakte wordt uitgedrukt in Lux. Het zonnepaneel heeft daglicht nodig om

op te kunnen laden. Om te bepalen of de plek waar het zonnepaneel gemonteerd gaat worden geschikt is, is het

belangrijk om te meten wat de hoeveelheid Lux is die wordt gemeten. Er is minimaal 6 uur per dag 300 Lux nodig

om de batterij van de SOLAR motor goed op te kunnen laden. 

Er zijn eenvoudige instrumenten om het aantal Lux te kunnen meten. Ons advies is gebruik de app Lux Light Meter

Free. Deze is gratis te downloaden en beschikbaar in Android en iOS.

Indien 300 Lux op de bedoelde plek moeilijk te bereiken is, kan een verlengkabel gebruikt worden. Het zonnepaneel

kan dan eenvoudig op een andere plek gemonteerd worden waar wel de benodigde opbrengst mogelijk is. Voor het

koppelen van twee panelen aan één motor is een drie weg stekker noodzakelijk. 

Nieuw en gelijk al marktveroverend is het

SOLAR Rolluik en Screen.! Duurzaam en

praktisch. BYZON biedt u een kant en klaar

concept incl. een mooie korting!

Bedieningszijde
Van buitenaf gezien kan er worden gekozen voor bedieningszijde links of rechts. 
Op de afbeeldingen is het voorbeeld van bedieningszijde rechts te zien.

Montage zonnepaneel
Om het zonnepaneel op de juiste manier te monteren, zijn er de volgende keuzemogelijkheden:
Positie 5 gemonteerd op de voorzijde van het product (zie afbeelding)
Positie 10 niet uitvoeren, tijdens de montage wordt door u bepaald waar het zonnepaneel gemonteerd wordt. 
Deze zal dan los worden bijgeleverd.

De voordelen van SOLAR screen of rolluik:
- Kan overal geplaatst worden waar geen stroom beschikbaar is
- Er hoeft niet door kozijn of gevel geboord te worden
- Binnen geen schakelaar of kabels op de muur
- Duurzame vorm van zonwering

Opties
Verlengkabel 300 mm  
Verlengkabel 500 mm  
Driewegstekker  
Oplader

Afmetingen: 555 x 60 x 10 mm

Bediening

Net als de Brel Radio motor is ook de Brel Radio Solar

motor te bedienen met alle hand- en wandzenders van

Brel. De prijzen hiervan staan bij ieder product onder

‘bedieningen Somfy en Brel genoemd. 
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