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Bij de scholen Het Krijt en Het Sterren-
schip in Assen pastte Venema Zon-
wering uit Haulerwijk 65 SunTop 868 
buismotoren toe in fraaie screens uit  
eigen productie.

Met de 5 handzenders LumeroTel 2 
wordt centraal bediend en per lokaal 
worden UniTec-868's ingezet. 5 stuks 
Aero-868 geheel draadloze zon/wind-
automaten verzorgen de automatisering.

Bij verzorgingshuis De Vijverhof te Bo-
degraven plaatste Wonnink Zonwering 
B.V. uit Amersfoort, nieuwe uitval- en 
knikarmschermen met 96 Revio-868 
inbouwontvangers. 

Bediend wordt met 116 stuks UniTec-868 
wandzender. 3 Sensero-868 op het dak 
en 7 ProTero-868 in de voorlijsten van 
de knikarmschermen zorgen voor de 
automatisering en windbeveiliging.

"La maison des fleurs" in de Ardennen: 
DW construct uit Herk de Stad, België, 
pastte hier 38 VariEco M20 buismotoren 
en Combio 868 ontvangers toe in  
inbouwrolluiken.

Met handzenders MultiTel, SoloTel en  
VarioTel wordt ter plaatste bediend; met 
de Centero kan elk rolluik van waar ook 
ter wereld apart met Smartphone of 
tablet bediend worden.

Bij een woning in Limmen plaatste 
Veldhuis uit Heerhugowaard producten 
van Roma en Stobag met 17 stuks 
SunTop 868 motoren en wordt bediend 
met MultiTel en VarioTel handzenders. 
Een Centero verzorgt de bediening met 
Smartphone.
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Wilt u ook met ProLIne 2 werken ? 
Vraag onze medewerkers naar de mogelijkheden:

Het draadloze ProLine 2 besturingssysteem van elero past in projecten en wonin-
gen. Bij nieuwbouw en renovaties heeft dit voor de zonweringsinstallateur grote 
voordelen in de besturing: 
✔ hij neemt een groot deel van het werk van de elektroinstallateur “uit handen” 
✔ kan flexibel indelen 
✔ heeft een groot assortiment hand-, wandzenders en automaten beschikbaar

Aan de motorkant wordt de keuze geboden tussen: 
✔ externe ontvangers als inbouw niet mogelijk is 
✔ inbouwontvangers  
✔ motoren met geïntegreerde ontvanger met prijsvoordeel en extra functionaliteit
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