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Kim jesteśmy  

Rojaflex jest zastrzeżonym znakiem towarowym 

firmy Schoenberger Germany Enterprises GmbH 

& Co. KG z siedzibą w Hohenschäftlarn koło 

Monachium. Ta tradycyjna firma rodzinna została 

założona już w 1878 roku, co czyni nas jedną 

z najbardziej doświadczonych firm w branży 

rolet i ochrony przeciwsłonecznej. Nasza oferta 

obejmuje produkty takie jak rolety montowane od 

frontu, markizy, silniki rurowe, napędy do żaluzji 

i systemy sterowania do różnych zastosowań. 

Nasze motto: Uruchamiamy rzeczy! 

Postawiliśmy sobie za cel nie tylko sprostanie 

rosnącemu Postawiliśmy sobie za cel nie tylko 

spełnienie rosnących wymagań klientów końcowych, 

architektów i firm specjalistycznych, ale także ich 

przewyższenie.    

Dzięki ciągłemu rozwojowi nowych technologii i 

doskonaleniu procesów produkcyjnych, a także 

dzięki wieloletniemu doświadczeniu naszych 

inżynierów i techników, jesteśmy w stanie osiągnąć 

te cele.  

Wszystkie nasze produkty są wytwarzane zgodnie z 

najnowszym stanem techniki i posiadają certyfikaty 

uznanych instytucji, takich jak TÜV lub VDE. Są one 

zgodne z najnowszymi przepisami bezpieczeństwa 

i podlegają najsurowszym kontrolom w procesie 

produkcji. Gwarantuje to najwyższy poziom jakości 

i niezawodności.  Nasze produkty są sprzedawane 

wyłącznie przez autoryzowanych dealerów.

Obsługa klienta na najwyższym poziomie  

W razie jakichkolwiek pytań lub życzeń nasi eksperci 

zawsze chętnie udzielą kompetentnych odpowiedzi, 

a także odpowiedzą na specjalne sugestie i życzenia.

ODKRYJ STRONĘ                                                    
ROJAFLEX

Rozwiązania zapewniające prywatność i ochronę przed 
słońcem
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Duży wybór

Dzięki szerokiej gamie naszych 

produktów gwarantujemy, że zawsze 

znajdziesz odpowiedni produkt do 

swoich zastosowań. produkt do Twoich 

zastosowań.

Porady ekspertów

Doświadczeni, kompetentni i długoletni 

pracownicy chętnie udzielą Państwu porad we 

wszystkich sprawach dotyczących naszych 

produktów. wszystkie sprawy związane z 

naszymi produktami.

Wsparcie dla 
całych Niemiec

Nasi pracownicy biurowi i terenowi są 

codziennie dostępni dla naszych klientów, 

służąc im radą i pomocą, zarówno w 

Niemczech, jak i w całej Europie.

Wysoka jakość

Wszystkie nasze produkty są produkowane 

zgodnie z normami Wszystkie nasze 

produkty są wytwarzane zgodnie z 

najnowszymi standardami jakości na 

najwyższym poziomie i gwarantują 

maksymalną jakość i niezawodność.

Wieloletnie  
doświadczenie                     
zawodowe

Dzięki ponad 140-letniemu doświadczeniu w 

dziedzinie rolet i ochrony przeciwsłonecznej 

jesteśmy jedną z najbardziej doświadczonych 

firm na rynku.

Wysoka 
satysfakcja klienta

Wysoki poziom satysfakcji klienta jest 

jednym z naszych największych wymagań 

i każdego dnia robimy wszystko, co w 

naszej mocy, aby je spełnić.

Serwis i                        
doradztwo

Serwis i doradztwo Serwis i doradztwo4 5
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SILNIK RUROWY  
SERII ML

Zalety
 Certyfikat VDE / TÜV, CE

 Wszystkie silniki są testowane na 15 000 cykli.

 Śruby regulacyjne wyłącznika krańcowego po 

obu stronach (napędy 45 mm)

 Wstępnie zmontowane adaptery i sterowniki

 Bogate wyposażenie standardowe

 Długość kabla 3 m

 Obszary zastosowań obejmują systemy roletowe, 

takie jak elementy montowane od przodu, od 

góry i skrzynki prefabrykowane, a także systemy 

zaciemniające.

 5 lat gwarancji

Więcej
informacji

rojaflex.com

Modell MLS-10/17 MLS-13/14 MLM-10/15 MLM-20/15 MLM-30/15 MLM-40/15 MLL-80/15

Nr art. 90100001 90100002 90100003 90100004 90100005 90100006 90100062

Szczegóły techniczne

∅ w mm 35 35 45 45 45 45 59

Moment obrotowy 10 Nm 13 Nm 10 Nm 20 Nm 30 Nm 40 Nm 80 Nm

Prędkość 17 rpm 14 rpm 15 rpm 15 rpm 15 rpm 15 rpm 15 rpm

Napięcie 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V

Częstotliwość 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Zużycie prądu 0,53 A 0,53 A 0,49 A 0,64 A 0,83 A 0,86 A 1,43 A

Moc silnika 121 W 121 W 112 W 145 W 191 W 198 W 330 W

Cykl pracy 4 min 4 min 4 min 4 min 4 min 4 min 4 min

Zakres wyłącznika 
krańcowego 17 U 17 U 22 U 22 U 22 U 22 U 20 U

Adapter 8-stronny 40 mm 40 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 70 mm

Wymiary

Wymiary w mm (a) 469 469 474 474 544 544 660

Wymiary w mm (b) 16 16 19 19 19 19 23

Wymiary w mm (c) 444 444 447 447 514 514 620

Wymiary w mm (d) 6,5 6,5 8 8 8 8 10

 ad

c
b

 Akcesoria standardowe
 Adapter / sterownik do 

SW 40 lub SW 60 / wał 8-stronny (wstępnie zmontowane)

 Standardowe łożysko gwiazdkowe

 Łożysko ślizgowe SLLC35 (napędy 35 mm)

 Prefabrykowane łożysko skrzynkowe SLLF (45 mm)

 Sworznie dzielone, sworzeń regulacyjny, montaż i 

Instrukcja obsługi

Silniki rurowe serii ML są wyposażone w mechaniczne 

wyłączniki krańcowe, które zapewniają łatwą 

regulację za pomocą śrub regulacyjnych na 

głowicy silnika, przy użyciu trzpienia regulacyjnego 

będącego częścią dostawy. Wyjątkowo cicha praca 

i mocne silniki to cechy, które świadczą o jakości i 

niezawodności tych napędów.

Silniki rurowe z mechanicznymi wyłącznikami krańcowymi | seria ML Silniki rurowe z mechanicznymi wyłącznikami krańcowymi | seria ML 1110



SILNIK RUROWY  
MLS-MINI/MLS-SPEED

 ad

c
b

Zalety
 Certyfikat TÜV, CE

 Wszystkie silniki są testowane na 15 000 cykli.

 Mechaniczne wyłączniki krańcowe

 Wstępnie zmontowane adaptery i sterowniki

 Bogate wyposażenie standardowe

 Długość kabla 3 m

 Obszary zastosowań obejmują systemy roletowe, 

takie jak elementy montowane od przodu, od 

góry i skrzynki prefabrykowane, a także systemy 

zaciemniające.

 5 lat gwarancji Więcej 
informacji

rojaflex.com

Modell
MLS-10/17

Mini
MLS-6/28

Speed

Nr art. 90100064 90100065

Szczegóły 
techniczne

∅ w mm 35 35

Moment obro-
towy 10 Nm 6 Nm

Prędkość 17 rpm 28 rpm

Napięcie 230 V 230 V

Częstotliwość 50 Hz 50 Hz

Zużycie prądu 0,53 A 0,53 A

Moc silnika 121 W 121 W

Cykl pracy 4 min 4 min

Zakres wyłącznika 
krańcowego 17 U 17 U

Adapter                              
8-stronny 40 mm 40 mm

Wymiary

Wymiary w mm (a) 398 474

Wymiary w mm (b) 14 16

Wymiary w mm (c) 367 444

Wymiary w mm (d) 6,5 6,5

Akcesoria standardowe
 Adapter / sterownik do 

SW 40 / wał 8-stronny (wstępnie zmontowany)

 Standardowe łożysko gwiazdkowe

 Łożysko ślizgowe SLLC35 (napędy 35 mm)

 Sworznie dzielone, sworzeń regulacyjny, montaż i Instrukcja obsługi

Napędy MLS-Mini i MLS-Speed są wyposażone 

w mechaniczne wyłączniki krańcowe, które 

zapewniają łatwą regulację za pomocą śrub 

regulacyjnych na głowicy silnika z wykorzystaniem 

trzpienia regulacyjnego wchodzącego w zakres 

dostawy.

MLS-Mini, o długości całkowitej wynoszącej zaledwie 

398 mm, jest szczególnie przydatny w przypadku 

wąskich rolet na małych oknach.

Siłownik MLS-Speed o prędkości 28 obr/min został 

opracowany specjalnie do zastosowań, w których 

wymagane jest szczególnie szybkie otwieranie i 

zamykanie.

Silniki rurowe z mechanicznymi wyłącznikami krańcowymi serii MLS-Mini / MLS-SpeedSilniki rurowe z mechanicznymi wyłącznikami krańcowymi serii MLS-Mini / MLS-Speed 1312



SILNIKI RUROWE Z 
MECHANICZNYMI WYŁĄCZNIKAMI 

KRAŃCOWYMI I RADIEM

Silnik rurowy serii MLF 16

1514



SILNIK RUROWY  
SERII MLF

Silniki rurowe serii MLF ze zintegrowanym 

odbiornikiem radiowym posiadają mechaniczne 

wyłączniki krańcowe, które zapewniają łatwą 

regulację za pomocą śrub regulacyjnych na głowicy 

silnika, przy użyciu trzpienia regulacyjnego będącego 

częścią dostawy.

Wyjątkowo cicha praca i mocne silniki tych napędów 

są gwarancją jakości i niezawodności.

Modell MLSF-10/17 MLMF-20/15 MLMF-40/15

Nr art. 90100056 90100057 90100060

Szczegóły techniczne

∅ w mm 35 45 45

Moment obrotowy 10 Nm 20 Nm 40 Nm

Prędkość 17 rpm 15 rpm 15 rpm

Napięcie 230 V 230 V 230 V

Częstotliwość 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Zużycie prądu 0,53 A 0,64 A 0,86 A

Moc silnika 121 W 145 W 198 W

Cykl pracy 4 min 4 min 4 min

Zakres wyłącznika                        
krańcowego 17 U 22  U 22 U

Adapter 8-stronny 40 mm 60 mm 60 mm 

Wymiary

Wymiary w mm (a) 588 615 645

Wymiary w mm (b) 16 19 19

Wymiary w mm (c) 563 583 613

Wymiary w mm (d) 6,5 8 8

Zalety
 Certyfikat TÜV, CE

 Alle Motoren sind auf 15.000 Zyklen getestet

 Śruby regulacyjne wyłącznika krańcowego po 

obu stronach (napędy 45 mm)

 Zintegrowany odbiornik radiowy

 Wstępnie zmontowane adaptery i sterowniki

 Bogate wyposażenie standardowe

 Długość kabla 3 m

 Obszary zastosowań obejmują systemy roletowe, 

takie jak elementy montowane od przodu, od 

góry i skrzynki prefabrykowane, a także systemy 

zaciemniające.

 5 lat gwarancji

Więcej                  
informacji

rojaflex.com

Standardzubehör
 Adapter / sterownik do 40 mm lub  

60 mm / wałek 8-stronny (zmontowany fabrycznie)

 Standardowe łożysko gwiazdkowe

 Łożysko ślizgowe SLLC35 (napędy 35 mm)

 Uniwersalne prefabrykowane łożysko skrzynkowe SLLF 

(napędy 45 mm)

 Sworznie dzielone, sworzeń regulacyjny, montaż i 

Instrukcja obsługi

 a

 c

 d

 b

Silniki rurowe z mechanicznymi wyłącznikami krańcowymi i radiem | Seria MLF Silniki rurowe z mechanicznymi wyłącznikami krańcowymi i radiem | Seria MLF 1716



SILNIKI RUROWE Z 
AWARYJNĄ OBSŁUGĄ 

RĘCZNĄ

Silnik rurowy serii ML-NHK 20
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SILNIK RUROWY   
SERIA ML-NHK

Zalety
 Certyfikat VDE / TÜV, CE

 Wszystkie silniki są testowane na 15 000 cykli.

 Śruby regulacyjne wyłącznika krańcowego po 

obu stronach (napędy 45 mm)

 Wstępnie zmontowane adaptery i sterowniki

 Bogate wyposażenie standardowe

 Długość kabla 3 m

 Obszary zastosowań obejmują rolety, markizy, 

zewnętrzne systemy zaciemniające, małe bramy 

rolowane lub kraty rolowane.

 5 lat gwarancji

Więcej                    
informacji

rojaflex.com

Akcesoria standardowe
 Adapter / sterownik do 60 mm lub  

70 mm / wałek 8-stronny (zmontowany fabrycznie)

 Standardowe łożyska gwiazdowe (napędy 45 mm)

 Prefabrykowane łożyska skrzynkowe SLLF (napędy 45 mm)

 Uniwersalne łożysko płaskie gwiazdkowe (napędy 59 mm)

 Oczko korby awaryjnej

 Sworznie dzielone, sworzeń regulacyjny, montaż i Instrukcja obsługi

Modell MLM-40/15 NHK MLL-80/15 NHK

Nr art. 90100017 90100018

Szczegóły techniczne

∅ w mm 45 59

Moment obrotowy 40 Nm 80 Nm

Prędkość 15 rpm 15 rpm

Napięcie 230 V 230 V

Częstotliwość 50 Hz 50 Hz

Zużycie prądu 0,86 A 1,43 A

Moc silnika 198 W 330 W

Cykl pracy 4 min 4 min

Zakres wyłącznika 
krańcowego

22 U 22  U

Adapter 8-stronny 60 mm 70 mm

Wymiary

Wymiary w mm (a) 626 667

Wymiary w mm (b) 29 32

Wymiary w mm(c) 580 620

Wymiary w mm (d) 8 10

 a

 c

 d

 b

Napędy serii ML-NHK są wyposażone w mechaniczne 

wyłączniki krańcowe, które zapewniają łatwą 

regulację za pomocą śrub regulacyjnych na głowicy 

silnika z wykorzystaniem trzpienia regulacyjnego 

wchodzącego w zakres dostawy.

Wyjątkowo cicha praca i mocne silniki to cechy, 

które świadczą o jakości i niezawodności tych 

napędów.

Dzięki awaryjnemu mechanizmowi korbowemu 

umieszczonemu na silniku, roleta, markiza lub brama 

pozostają zawsze sprawne, nawet w przypadku 

awarii zasilania!

Silniki rurowe z awaryjną obsługą ręczną | seria ML-NHK Silniki rurowe z awaryjną obsługą ręczną | seria ML-NHK 2120



SILNIKI RUROWE Z 
ELEKTRONICZNE 

WYŁĄCZNIKI KRAŃCOWE

Silniki rurowe serii ELI  24

Silnik rurowy serii ELMK 26
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Zalety
 Certyfikat TÜV, CE

 Wszystkie silniki są testowane na 15 000 cykli.

 Samouczące się wyłączniki krańcowe

 Blokowanie i wykrywanie przeszkód  

łącznie z rewersem

 Wstępnie zmontowane adaptery i sterowniki

 Bogate wyposażenie standardowe

 Długość kabla 3 m

 Obszary zastosowań obejmują systemy roletowe, 

takie jak elementy montowane od przodu, od 

góry i skrzynki prefabrykowane, a także systemy 

zaciemniające.

 5 lat gwarancji Więcej  
informacji

rojaflex.com

Akcesoria standardowe
 Adapter / sterownik do 40 mm lub  

60 mm / wałek 8-stronny (zmontowany fabrycznie)

 Standardowe łożysko gwiazdkowe

 Łożysko ślizgowe SLLC35 (napędy 35 mm)

 Uniwersalne prefabrykowane łożysko skrzynkowe (napędy 45 mm)

 Oczko korby awaryjnej

 Sworznie dzielone, instrukcja montażu i obsługi

Modell ELIS-13/14 ELIM-10/15 ELIM-20/15 ELIM-30/15 ELIM-40/12

Nr art. 90100029 90100030 90100031 90100032 90100033

Szczegóły techniczne

∅ w mm 35 45 45 45 45

Moment obrotowy 13 Nm 10 Nm 20 Nm 30 Nm 40 Nm

Prędkość 14 rpm 15 rpm 15 rpm 15 rpm 12 rpm

Napięcie 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V

Częstotliwość 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Zużycie prądu 0,62 A 0,48A 0,69 A 0,87 A 0,95 A

Moc silnika 121 W 113 W 161 W 200 W 218 W

Cykl pracy 4 min 4 min 4 min 4 min 4 min

Adapter 8-stronny 40 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm

Wymiary

Wymiary w mm (a) 589 639 639 690 690

Wymiary w mm (b) 15 19 19 19 19

Wymiary w mm (c) 565 596 596 648 648

Wymiary w mm (d) 5,5 8,5 8,5 8,5 8,5

 a
 c

 d
 b

2524

SILNIK RUROWY  
SERII ELI

Silniki rurowe serii ELI posiadają samouczące się 

wyłączniki krańcowe oraz funkcję wykrywania 

blokady i przeszkody wraz z funkcją cofania.

Dzięki najnowszej technologii i ciągłemu doskonaleniu 

silniki te są charakterystyczne dla nowoczesnego 

napędu. Innowacyjność, jakość i niezawodność to 

cechy, które przemawiają za tym napędem.

Silniki rurowe z elektronicznymi wyłącznikami krańcowymi | seria ELISilniki rurowe z elektronicznymi wyłącznikami krańcowymi | seria ELI 2524



Zalety
 Certyfikat TÜV, CE

 Wszystkie silniki są testowane na 15 000 cykli.

 Wykrywanie blokowania

 Wstępnie zmontowane adaptery i sterowniki

 Bogate wyposażenie standardowe

 Długość kabla 3 m

 Obszary zastosowań obejmują systemy roletowe, 

takie jak elementy montowane od przodu, od 

góry i skrzynki prefabrykowane, a także systemy 

zaciemniające.

 5 lat gwarancji Więcej 
informacji 

rojaflex.com

Akcesoria standardowe
 Adapter / zabierak dla wału                                                                                                

60 mm / 8-stronny (wstępnie zmontowany)

 Standardowe łożysko gwiazdkowe

 Uniwersalne prefabrykowane łożysko skrzynkowe SLLF

 Sworznie dzielone, instrukcja montażu i obsługi

Modell ELMK-10/15

Nr art. 90100066

Szczegóły techniczne

∅ w mm 45

Moment obrotowy 10 Nm

Prędkość 15 U/min

Napięcie 230 V

Częstotliwość 50 Hz

Zużycie prądu 0,86 A

Moc silnika 198 W

Cykl pracy 4 min

Adapter 8-stronny 60 mm

Wymiary

Wymiary w mm (a) 398

Wymiary w mm (b) 16

Wymiary w mm (c) 376

Wymiary w mm (d) 8

 a
 c

 d
 b

SILNIK RUROWY  
SERII ELMK

ELMK - silnik rurowy w wersji skróconej z 

elektronicznymi wyłącznikami krańcowymi.

Urządzenie Rojaflex ELMK jest wyposażone w 

elektroniczne wyłączniki krańcowe, które 

umożliwiają łatwe ustawianie pozycji krańcowych 

za pomocą przycisku na głowicy silnika lub za 

pomocą kabla do ustawiania.

Dzięki długości całkowitej wynoszącej zaledwie 398 

mm, ELMK nadaje się szczególnie do wąskich rolet 

na małych oknach.

Silniki rurowe z elektronicznymi wyłącznikami krańcowymi | seria ELMKSilniki rurowe z elektronicznymi wyłącznikami krańcowymi | seria ELMK 2726



SILNIKI RUROWE Z 
ELEKTRONICZNE WYŁĄCZNIKI                      

KRAŃCOWE I RADIO

Silnik rurowy serii ELFI 30
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Siłowniki Rojaflex z napędem radiowym serii ELFI 

- posiadają odbiorniki radiowe z dwukierunkową 

komunikacją (BI-Directional Radio System). Dzięki 

temu silnik może nie tylko odbierać sygnały, ale także 

je przesyłać. Umożliwia to na przykład sprawdzenie 

stanu silnika lub rolety.

Ponadto silniki te są wyposażone w samouczące się 

wyłączniki krańcowe i programowalne wykrywanie 

przeszkód, w tym cofanie w kierunku do dołu i 

Wykrywanie blokowania w kierunku do góry.

Nowoczesna przekładnia planetarna zapewnia 

cichą pracę i podkreśla profesjonalną jakość 

napędów.

Zalety
 Certyfikat TÜV, CE

 Wszystkie silniki są testowane na 15 000 cykli.

 Samouczące się wyłączniki krańcowe

 Programowalne wykrywanie przeszkód, w tym 

cofanie w górę i w dół.

 Wstępnie zmontowane adaptery i sterowniki

 Zintegrowany odbiornik radiowy z Komunikacja 

dwukierunkowa

 Bogate wyposażenie standardowe

 Długość kabla 3 m

 Obszary zastosowań obejmują systemy roletowe, 

takie jak elementy montowane od przodu, od 

góry i skrzynki prefabrykowane, a także systemy 

zaciemniające.

 5 lat gwarancji

Więcej  
informacji

rojaflex.com

Akcesoria standardowe
 Adapter / sterownik do 40 mm lub  

60 mm / wałek 8-stronny (zmontowany fabrycznie)

 Standardowe łożysko gwiazdkowe

 Łożysko ślizgowe SLLC35 (napędy 35 mm)

 Uniwersalne prefabrykowane łożysko skrzynkowe SLLF (napędy 45 mm)

 Sworznie dzielone, instrukcja montażu i obsługi

 a
 c

 d
 b

SILNIK RUROWY 
SERII ELFI

Modell ELFIS-13/14 ELFIM-10/15 ELFIM-20/15 ELFIM-30/15 ELFIM-40/15

Nr art. 90100012 90100013 90100014 90100015 90100016

Szczegóły techniczne

∅ w mm 35 45 45 45 45

Moment obrotowy 13 Nm 10 Nm 20 Nm 30 Nm 40 Nm

Prędkość 14 rpm 15 rpm 15 rpm 15 rpm 15 rpm

Napięcie 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V

Częstotliwość 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Zużycie prądu 0,62 A 0,48A 0,69 A 0,87 A 0,99 A

Moc silnika 121 W 113 W 161 W 200 W 228 W

Cykl pracy 4 min 4 min 4 min 4 min 4 min

Adapter 8-stronny 40 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm

Wymiary

Wymiary w mm (a) 589 639 639 690 690

Wymiary w mm (b) 15 19 19 19 19

Wymiary w mm (c) 565 596 596 646 646

Wymiary w mm (d) 5,5 8,5 8,5 8,5 8,5

Silniki rurowe z elektronicznymi wyłącznikami krańcowymi i radiem | Seria ELFISilniki rurowe z elektronicznymi wyłącznikami krańcowymi i radiem | Seria ELFI 3130



NAPĘDY                               
DO MARKIZ

Seria silników rurowych ELFIM-45M 34

Silnik rurowy serii MLM-45M 36

3332



Zalety
 Certyfikat TÜV, CE

 Wszystkie silniki są testowane na 15 000 cykli.

 Elektroniczne wyłączniki krańcowe

 Tuchlängenausgleich

 Wstępnie zmontowane adaptery i sterowniki

 Długość kabla 0,5 m z wtyczką Hirschmanna

 5 lat gwarancji

Więcej                     
informacji

rojaflex.com

Akcesoria standardowe
 Adapter / zabierak dla 78 mm Wałek z rowkiem (wstępnie zmontowane)

 Łożysko gwiazdkowe markizy

 Sworznie dzielone, instrukcja montażu i obsługi

Modell ELFIM-45M-30/15 ELFIM-45M-50/12

Nr art. 1000018667 1000018668

Szczegóły techniczne

∅ w mm 45 45

Moment obrotowy 30 Nm 50 Nm

Prędkość 15 rpm 12 rpm

Napięcie 230 V 230 V

Częstotliwość 50 Hz 50 Hz

Zużycie prądu 0,87 A 0,99 A

Moc silnika 200 W 228 W

Cykl pracy 4 min 4 min

Adapter* 78 mm Wałek z rowkiem 78 mm Wałek z rowkiem

Wymiary

Wymiary w mm (a) 690 690

Wymiary w mm (b) 19 19

Wymiary w mm (c) 646 646

Wymiary w mm (d) 8,5 8,5

SILNIK RUROWY 
SERII ELFIM-45M

 a
 c

 d
 b

Napędy z serii ELFIM-45M zostały opracowane 

specjalnie z myślą o tekstylnych systemach 

ochrony przeciwsłonecznej, takich jak  

z. np. markizy kasetowe i półkasetowe. Położenia 

krańcowe można wygodnie ustawić za pomocą 

ręcznego nadajnika. 

Napędy posiadają funkcję regulacji długości tkaniny. 

Napędy posiadają funkcję kompensacji długości 

tkaniny, dzięki czemu zapewniają stałe naprężenie 

tkaniny markizy i jej precyzyjne zamykanie.

*Inne adaptery i sterowniki - patrz strona 49 (45 mm MLM - silniki rurowe)

Napędy do markiz | seria ELFIM-45MNapędy do markiz | seria ELFIM-45M 3534



Zalety
 Certyfikat VDE / TÜV, CE

 Wszystkie silniki są testowane na 15 000 cykli.

 Śruby regulacyjne wyłącznika krańcowego po 

obu stronach 

 Wstępnie zmontowane adaptery i sterowniki

 Bogate wyposażenie standardowe

 Długość kabla 0,5 m z wtyczką Hirschmanna

 5 lat gwarancji

Mehr 
Details

rojaflex.com

Akcesoria standardowe
 Adapter / zabierak dla 78 mm Wałek z rowkiem (wstępnie zmontowane)

 Łożysko gwiazdkowe markizy

 Ręczne ucho awaryjne z korbką (napędy NHK)

 Sworznie dzielone, sworzeń regulacyjny, montaż i Instrukcja obsługi

Modell MLM-45M-30/15 MLM-45M-30/15 NHK MLM-45M-50/12 MLM-45M-50/12 NHK

Nr art. 1000022987 1000022988 1000022989 1000022990

Szczegóły techniczne

∅ w mm 45 45 45 45

Moment obrotowy 30 Nm 30 Nm 50 Nm 50 Nm

Prędkość 15 rpm 15 rpm 12 rpm 12 rpm

Napięcie 230 V 230 V 230 V 230 V

Częstotliwość 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Zużycie prądu 0,83 A 0,83 A 0,86 A 0,86 A

Moc silnika 191 W 191 W 198 W 198 W

Cykl pracy 4 min 4 min 4 min 4 min

Zakres wyłącznika 
krańcowego

22 U 22  U 22  U 22  U

Adapter* 78 mm Wałek z rowkiem 78 mm Wałek z rowkiem 78 mm Wałek z rowkiem 78 mm Wałek z rowkiem

Wymiary

Wymiary w mm (a) 544 618 544 618

Wymiary w mm (b) 19 26 19 26

Wymiary w mm (c) 516 574 516 574

Wymiary w mm  (d) 8,5 10 8,5 10

 a

 c

 d

 b

Napędy serii MLM-45M zostały opracowane 

specjalnie z myślą o tekstylnych systemach 

ochrony przeciwsłonecznej. Położenia końcowe 

ustawia się za pomocą śrub regulacyjnych na 

głowicy silnika, przy użyciu trzpienia regulacyjnego 

wchodzącego w zakres dostawy.  

Napędy są standardowo wyposażone w adapter i 

sterownik do wałów markizowych 78 mm oraz kabel 

przyłączeniowy z wtyczką firmy Hirschmanna.

SILNIK RUROWY  
SERII MLM-45M

*Inne adaptery i sterowniki - patrz strona 49 (45 mm MLM - silniki rurowe)

Napędy do markiz | seria MLM-45MNapędy do markiz | seria MLM-45M 3736



NAPĘDY ZAŚLEPIAJĄCE

Napędy zaślepiające RJM 40

3938



NAPĘDY ZAŚLEPIAJĄCE  
RJM-ML

RJM-ML - napędy żaluzji z mechanicznymi wyłącznikami 

krańcowymi Napędy Rojaflex do żaluzji charakteryzują 

się wygodną regulacją wyłączników krańcowych, 

niezniszczalną przekładnią planetarną, wyjątkowo cichą i 

delikatną pracą oraz zwartą konstrukcją.

Modell RJM-ML 55/6 RJM-ML 55/9 RJM-ML 55/19

Nr art. 1000018672 1000018673 1000018674

Szczegóły techniczne

∅ w mm 55 55 55

Moment obrotowy 6 Nm (2x3) 9 Nm (2x4,5) 19 Nm (2x9,5)

Prędkość 26 rpm 26 rpm 26 rpm

Napięcie 230 V 230 V 230 V

Częstotliwość 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Zużycie prądu 0,58 A 0,67 A 1,23 A

Moc silnika 131 W 152 W 259 W

Cykl pracy 6 min 6 min 6 min

Zakres wyłącznika 
krańcowego 99 U 99  U 99 U

Kołnierz wału 10 mm 4-krawędź 10 mm 4-krawędź 10 mm 4-krawędź

Wymiary

Wymiary w mm (a) 250 267 300

Wymiary w mm (b) 19 19 19

Wymiary w mm (c) 55 55 55

Wymiary w mm (d) 16 16 16

Zalety
 Certyfikat TÜV, CE

 Wszystkie silniki są testowane na 15 000 cykli.

 Mechaniczny wyłącznik krańcowy

 Dodatkowy wyłącznik krańcowy bezpieczeństwa

 Kabel przyłączeniowy 0,5 m z wtyczką Hirschmanna

 Bogate wyposażenie standardowe

 Dla żaluzji zewnętrznych / żaluzji z Szyna czołowa 50 mm

 5 lat gwarancji

Więcej 
informacji

rojaflex.com

Akcesoria standardowe
 Sprzęgło Hirschmanna

 Wspornik montażowy

 Tłumik drgań

 Instrukcja montażu i obsługi

 a

 c

 d  b

Napędy do żaluzji RJM-MLNapędy do żaluzji RJM-ML 4140



 NAPĘDY DO OSŁON 
WEWNĘTRZNYCH

Napęd RB-25 44

4342



RB25- Napęd do tekstylnych osłon wewnętrznych.

Rojaflex - napędy bateryjne z elektronicznymi 

wyłącznikami krańcowymi i zintegrowanym 

odbiornikiem radiowym są wygodnym rozwiązaniem 

dla wewnętrznych osłon tekstylnych i przekonują 

długą żywotnością baterii, cichą pracą i niewielkimi 

rozmiarami.

Zalety
 Certyfikat TÜV, CE

 Średnica rury osłonowej 25 mm  

(min. średnica wału: 30,9 mm)

 Praca z akumulatora (gniazdo ładowania USB)

 Silny moment obrotowy

 Zintegrowany odbiornik radiowy (433,92 MHz)

 20 zaprogramowanych stacji radiowych

 Zgodność z wszystkimi nadajnikami ręcznymi i ściennymi Rojaflex

 Elektroniczne wyłączniki krańcowe 

 Proste ustawianie wyłącznika krańcowego za pomocą ręcznego lub Nadajnik ścienny

 Adaptery i zabieraki do wielu typów wałów

 Opatentowana przekładnia - wyjątkowo cicha

 Zintegrowany akumulator (12V DC)

 Adapter do ładowania sieciowego (0,3 A / 1000 mA)

Więcej 
informacji

rojaflex.com

Akcesoria (nie wchodzi w zakres dostawy)

 Adapter

 Sterownik

 Adapter do ładowania sieciowego LK-RB25

Modell RB25LEU

Nr art. 1000012319

Szczegóły techniczne

∅ w mm 25

Moment obrotowy 1,1 Nm

Prędkość 28 rpm

Napięcie 12 V

Częstotliwość 433,92 Hz

Zużycie prądu 1,2 A

Moc silnika 10W

Cykl pracy 6 min

Adapter / Sterownik zamawiać osobno

Wymiary

Wymiary w mm (a) 503

Wymiary w mm (b) 9

Wymiary w mm (c) 482

 a
 c b

NAPĘDY DO OSŁON
WEWNĘTRZNYCH

Napęd prądu stałegoNapęd prądu stałego 4544



ADAPTERY WAŁU

Dla silników 35 mm - MLS 48

Dla silników 45 mm - MLM 49

Dla silników 45 mm - ELIM/ELFIM 50

Dla silników 59 mm - MLL 50

Dla silników 35 mm -ELIS/ELFIS 51

Kołnierz wału Napędy żaluzji                                                                    

weneckich (napędy RJM) 51

Kołnierz wału Napędy żaluzji                                                                    

weneckich (napędy RJM-ML) 51

4746



ADAPTERY 
WAŁU

Rojaflex oferuje adaptery do wszystkich 

popularnych rolet, a także do wielu wałów okrągłych 

i markizowych. Zapewnia to dużą elastyczność 

podczas stosowania napędów Rojaflex w roletach i 

tekstylnych systemach ochrony przeciwsłonecznej. 

Oczywiście można tu również nabyć odpowiednie 

kołnierze wałów do napędów żaluzji / żaluzji 

zewnętrznych.

SLAO4035
8-stronny adapter wału                              

40 mm

Nr art. 10180014

SLAO5035
8-stronny adapter wału                                 

50 mm

Nr art. 10180015

SLAR4035
Adapter wału okrągłego                     

40 mm

Nr art. 10180219

SLAR5035
Adapter wału okrągłego                   

50 mm

Nr art. 10180017

Dla 35 mm MLS - silniki rurowe

Dla 45 mm MLM - silniki rurowe

SLAO5045
8-stronny adapter wału                        

50 mm

Nr art. 10180019

SLAO6045
8-stronny adapter wału                      

60 mm

Nr art. 10180020

SLAO7045
8-stronny adapter wału                       

70 mm

Nr art. 10180021

SLAR8545
Wałek okrągły 85 mm

Nr art. 10180022

SLAN6345
Wałek z rowkiem 63 mm

Nr art. 10180023

SLAN7045
Wałek z rowkiem 70 mm

Nr art. 10180024

SLAN7845
Wałek z rowkiem 78 mm

Nr art. 10180025

SLAR6345NL
63 mm Wałek z rowkiem - NL

Nr art. 90100092

SLAF7045
70 mm Wałek Forjas

Nr art. 10180027

SLAR5045NL
Wałek okrągły 50 mm-NL

Nr art. 90100093

SLAP6545
Wałek profilowany 65 mm

Nr art. 10180028

SLAZ5445
54 mm Trzonek obrotowy

Nr art. 10180013

SLAZ6445
64 mm Wałek zgarniający

Nr art. 10180026

SLZW3545
Pierścień pośredni adaptera  

Nr art. 10180018

Adapter wałuAdapter wału 4948



SLAO7059
8-stronny adapter wału                       

70 mm

Nr art. 10180029

SLAO5045-E
8-stronny adapter wału                      

50 mm

Nr art. 90100051

SLAN8559
85 mm Wałek z rowkiem

Nr art. 10180031

SLAO7045-E
8-stronny adapter wału                        

70 mm

Nr art. 90100049

SLAN7859
Wałek z rowkiem 78 mm

Nr art. 10180030

SLAO6045-E
8-stronny adapter wału                              

60 mm

Nr art. 90100050

SLAN10259
102 mm Wałek z rowkiem

Nr art. 10180032

Dla silników rurowych 45 mm ELIM/ELFIM

D la silników rurowych MLL 59 mm

RJM-F12
Kołnierz 12 x 12 mm - zestaw (2 szt.)

Nr art. 901000076

Dla silników rurowych 35 mm ELIS/ELFIS  Kołnierze wałów Napędy nieprzelotowe (napędy RJM)

SLAO4035-E
8-stronny adapter wału                           

40 mm

Nr art. 90100048

Kołnierze wału Napędy nieprzelotowe (napędy RJM-ML)

RJM-ML
Krawędź 6-8 mm

Nr art. 1000018659

RJM-ML
6-krawędź-10 mm

Nr art. 1000018660

RJM-ML
6-krawędź 12 mm

Nr art. 1000018661

RJM-ML
4-krawędź-8 mm

Nr art. 1000018662

RJM-ML
4-krawędź-10 mm

Nr art. 1000018663

RJM-ML
4-krawędź - 12 mm

Nr art. 1000018664

RJM-ML
Wałek okrągły 10 mm

Nr art. 1000018665

RJM-ML
Wałek okrągły                                                 

10 mm - stożkowy

Nr art. 1000018666

Adapter wału Adapter wału 5150



AKCESORIA NHK

Przegubowe ucho korby 54

Korba markizy z możliwością wygięcia 54

Korba markizy sztywna 54

5352



AKCESORIA 
NKH

W celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji 

napędów Rojaflex z korbą awaryjną, można tutaj 

nabyć niezbędne akcesoria systemowe.

 Sześciokątny drążek korbowy (kanał ścienny)

 300 mm stal, ocynkowana

 Oczko do standardowej korby markizy

Przegubowe ucho korby

Nr art. 10180006

 1300 / 1800 mm długości

 Nadaje się do mechanicznej obsługi przekładni markizowych (zoczkiem) i silników rurowych NHK

 Wykonane z wysokiej jakości stali

 Z uchwytem z twardego tworzywa sztucznego

 Kolor: biały  

 1300 / 1800 mm długości

 Nadaje się do mechanicznej obsługi przekładni markiz (z oczkiem) i silników rurowych NHK

 Wykonane z wysokiej jakości stali

 Z wyginanym uchwytem z tworzywa sztucznego

 Kolor: biały

Korba markizy z możliwością wygięcia

Korba markizy sztywna

Nr art. 10180232 / 10180233

Nr art. 10180004 / 10180005

WSZECHSTRONNE  
OBSZARY ZASTOSOWAŃ

Akcesoria NHKAkcesoria NHK 5554



MOCOWANIA 
SILNIKA

Mocowania silnika 58

5756



 Odpowiednie dla silników 35 mm

 Wygodny system zatrzaskowy

 Dla czopów kwadratowych 10 mm x 10 mm

 Odpowiednie dla silników 35 mm / 45 mm

 W pełni ocynkowane

 Umożliwia rozwijanie plandeki rolety nawet bez zasilania napędu, np. podczas napraw lub prac serwisowych.

 Z okrągłym króćcem 10 mm

 Odpowiednie dla silników 45 mm

Łożysko ślizgowe 35 mm SLLC35

Uniwersalne łożysko toczne SLLA

Sklep z prefabrykowanymi pudełkami SLLF

Nr art. 10180012

Nr art. 10190011

Nr art. 10180034

MOCOWANIA 
SILNIKA

W tym miejscu można nabyć wysokiej jakości 

mocowania silnika do wszystkich sytuacji 

montażowych. Ponadto Rojaflex oferuje specjalnie 

produkowane łożyska systemowe pochodzące od 

różnych producentów. Dzięki temu napędy Rojaflex 

mogą być bezpiecznie montowane we wszystkich 

typowych zastosowaniach.

 Odpowiednie dla silników 45 mm

 Wygodny system zatrzaskowy

Łożysko ślizgowe 45 mm SLLC45

Nr art. 10180033

 Regulowana za pomocą gwintowanych śrub

 Dla czopów kwadratowych 10 mm x 10 mm

 Odpowiednie dla silników 35 mm / 45 mm

Łożysko wciskane starego typu SLLK

Nr art. 10180035

 Dla czopów kwadratowych 10 mm x 10 mm

 Odpowiednie dla wszystkich silników 35 mm / 45 mm

 W pełni ocynkowane

Uniwersalne łożysko gwiazdkowe STL

Nr art. 10050143

Mocowanie silnikaMocowanie silnika 5958



 Łożysko silnika 100 mm x 100 mm x 2 mm

 Płyta głowicy silnika 71 mm x 53 mm x 3 mm

 Nadaje się do wszystkich skrzynek roletowych montowanych od góry firm Veka i Exte

 Mocowanie silnika 95 mm x 95 mm x 2 mm

 Płyta głowicy silnika 71 mm x 53 mm x 3 mm

 Pasuje do wszystkich skrzynek roletowych Thyssen montowanych od góry

Łożysko silnika SLLS-TH

Łożysko silnika SLLS-VE

Nr art. 10180177

Nr art. 10180178

  Łożysko silnika 113 mm x 97 mm x 2 mm

 Płyta głowicy silnika 71 mm x 53 mm x 3 mm

 Nadaje się do wszystkich skrzynek roletowych montowanych od góry firma Stakusit

Łożysko silnika SLLS-ST

Nr art. 10180179

 Łożysko silnika 108 mm x 85 mm x 2 mm

 Płyta głowicy silnika 71 mm x 53 mm x 3 mm

 Pasuje do wszystkich skrzynek roletowych montowanych od góry firm Kömmerling i Rehau

Łożysko silnika SLLS-KR

Nr art. 10180180

 Łożysko silnika 108 mm x 85 mm x 2 mm

 Płyta głowicy silnika 71 mm x 53 mm x 3 mm

 Pasuje do wszystkich skrzynek roletowych montowanych od góry firm Kömmerling i Rehau

Łożysko uniwersalne SLLS-DT

Nr art. 90100071

Więcej
informacji

rojaflex.com

Mocowanie silnikaMocowanie silnika 6160



STEROWANIE 
ROLETAMI

Timery 64

Ręczne nadajniki radiowe 66

Radiowe nadajniki ścienne  70

Odbiorniki radiowe 74

Wzmacniacze radiowe 77
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TIMERY Programatory czasowe do rolet zapewniają wysoki 

poziom wygody i dodatkowe zabezpieczenie rolet i 

żaluzji.

 Certyfikat TÜV, CE

 Różne opcje programowania czasu:

 - Program dzienny >  

Każdego dnia inna godzina odjazdu/

przyjazdu

 - Program tygodniowy > 

Codziennie o tej samej godzinie 

odlotu/przylotu

 - Program weekendowy > 

Od poniedziałku do piątku ta sama 

godzina rozpoczęcia i zakończenia 

pracy

 - Sat + Sun programowalne oddzielnie

 Certyfikat TÜV, CE

 Regulowane wykrywanie blokowania 

dla mechanicznych silników rurowych

 Sterowanie ręczne za pomocą dużych 

przycisków UP / DOWN

 Prosta konfiguracja dzięki obsłudze 

za pomocą menu

 Programy czasowe (program dzienny, 

tygodniowy i losowy)

 Funkcja zmierzchu astronomicznego

 Program zmierzchowy (za pomocą 

czujnika słońca i zmierzchu)

 Bezpieczeństwo dzięki funkcji losowej

 Montaż w ramce 50 x 50 mm,  

odpowiednie dla wszystkich powszechnie stosowanych 

zakresów wyłączników

 24-godzinna rezerwa mocy, dzięki czemu nie ma 

konieczności przeprogramowywania czasów włączania i 

wyłączania w przypadku awarii zasilania

 Tryb Jog

 Zamek na klucz

 2 lata gwarancji

 Program słoneczny (przez słońce i czujnik zmierzchu)

 Proste przełączanie między trybem automatycznym i Instrukcja - obsługa

 Tryb Jog, regulowany czas cofania (cofanie) dla żaluzji

 Niskie zużycie energii w trybie gotowości < 0,6 W

 Standardowy wymiar wyłącznika 50 mm x 50 mm, odpowiedni dla prawie 

wszystkich serii wyłączników markowych

 Łącznie z czujnikiem światła 0,75 m

Roletowy programator czasowy Rojaflex RDT-3 Programator czasowy rolet Thor

Pierwsze na świecie sterowanie roletami z 
wbudowaną funkcją wykrywania blokowania

Nr art. 90100095 Nr art. 60004825

 Certyfikat TÜV, CE

 Zintegrowany odbiornik radiowy dla 

maks. 20 nadajników

 Różne opcje programowania czasu:

 - Program dzienny > 

Każdego dnia inna godzina odjazdu /

przyjazdu

 - Program tygodniowy >  

Codziennie o tej samej godzinie 

odlotu/przylotu

 - Program weekendowy >  

Od poniedziałku do piątku ta sama 

godzina rozpoczęcia i zakończenia 

pracy

 - Sat + Sun programowalne oddzielnie

 Bezpieczeństwo dzięki funkcji losowej

 Montaż w ramce 50 x 50 mm, odpowiednie dla wszystkich 

powszechnie stosowanych zakresów wyłączników

 24-godzinna rezerwa mocy, dzięki czemu nie ma konieczności 

przeprogramowywania czasów włączania i wyłączania w przypadku 

awarii zasilania

 Tryb Jog

 Zamek na klucz

 Częstotliwość 433,92MHz

 2 lata gwarancji

Roletowy programator czasowy Rojaflex RDTF-3

Nr art. 90100090

Sterowanie roletami | TimerySterowanie roletami | Timery 6564



RĘCZNE NADAJNIKI 
RADIOWE

Tutaj znajdziesz nadajniki ręczne do wszystkich 

napędów i odbiorników radiowych Rojaflex.  

Praca indywidualna, grupowa i sterowana czasowo 

zapewnia maksymalny komfort i bezpieczeństwo.

 Certyfikat TÜV, CE

 1-kanałowy

 Komunikacja jedno- i dwukierunkowa 

(może być stosowana do wszystkich 

silników radiowych i odbiorników 

radiowych Rojaflex)

 Można uczyć dowolną liczbę odbiorników

 Certyfikat TÜV, CE

 15-kanałowy

 Komunikacja jedno- i dwukierunkowa 

(może być stosowana do wszystkich 

silników radiowych i odbiorników 

radiowych Rojaflex)

 Każdy kanał można zaprogramować 

do dowolnej liczby odbiorników

 Certyfikat TÜV, CE

 5-kanałowy

 Komunikacja jedno- i dwukierunkowa 

(może być stosowana do wszystkich 

silników radiowych i odbiorników 

radiowych Rojaflex)

 Każdy kanał można zaprogramować 

do dowolnej liczby odbiorników

 Łatwe przyuczanie za pomocą oddzielnego przycisku 

programowania

 Wskaźnik funkcji LED

 Częstotliwość 433,92MHz

 2 lata gwarancji

 Łatwe przyuczanie za pomocą oddzielnego przycisku 

programowania

 Energooszczędny wyświetlacz LCD z sygnalizacją 

położenia kanału i migawki

 Funkcja sterowania grupowego

 Częstotliwość 433,92MHz

 2 lata gwarancji

 Łatwe przyuczanie za pomocą oddzielnego przycisku 

programowania

 Wskaźnik LED kanałów

 Częstotliwość 433,92MHz

 2 lata gwarancji

1-kanałowy ręczny nadajnik radiowy HSR-1

5-kanałowy ręczny nadajnik radiowy HSR-5

15-kanałowy ręczny nadajnik radiowy HSR-15

Nr art. 90100079

Nr art. 90100080

Nr art. 90100081
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 Certyfikat TÜV, CE

 1-kanałowy

 Komunikacja dwukierunkowa

 Kompatybilny ze wszystkimi silnikami 

Rojaflex ELFIS/ELFIM i odbiornikami 

zewnętrznymi (BI-Directional)

 Można uczyć dowolną liczbę 

odbiorników

 Łatwe przyuczanie za pomocą oddzielnego 

przycisku programowania

 Wytrzymała, nasuwana obudowa

 W komplecie z brelokiem na klucze

 Częstotliwość 433,92 MHz

 2 lata gwarancji

1-kanałowy ręczny nadajnik radiowy Mini RHSM1

Nr art. 90100059

 Certyfikat TÜV, CE

 15-kanałowy

 Różne opcje programowania czasu:

 - Program dnia >  

Codziennie inna godzina otwarcia/

zamknięcia

 - Program tygodniowy  

Codziennie o tej samej godzinie 

otwarcia/wyjazdu

 - Program weekendowy >  

Od poniedziałku do piątku ta sama 

godzina rozpoczęcia/wyjazdu

 - Sat + Sun programowalne oddzielnie

 Certyfikat TÜV, CE

 5-kanałowy

 Różne opcje programowania czasu:

 - Program dnia >  

Codziennie inna godzina otwarcia/

zamknięcia

 - Program tygodniowy >  

Codziennie o tej samej godzinie 

otwarcia/wyjazdu

 - Program weekendowy >  

Od poniedziałku do piątku ta sama 

godzina rozpoczęcia/wyjazdu

 - Sat + Sun programowalne oddzielnie

 Komunikacja jedno- i dwukierunkowa (może być stosowana 

do wszystkich silników radiowych i odbiorników radiowych 

Rojaflex)

 Każdy kanał można zaprogramować do dowolnej liczby 

odbiorników

 Łatwe przyuczanie za pomocą oddzielnego przycisku 

programowania

 Energooszczędny wyświetlacz LCD

 Funkcja sterowania grupowego

 Częstotliwość 433,92MHz

 2 lata gwarancji

 Komunikacja jedno- i dwukierunkowa  

(może być stosowany do wszystkich silników radiowych i 

odbiorników radiowych Rojaflex)

 Każdy kanał można zaprogramować do dowolnej liczby odbiorników 

można dostroić

 Łatwe przyuczanie za pomocą oddzielnego przycisku programowania

 Energooszczędny wyświetlacz LCD

 Funkcja sterowania grupowego

 Częstotliwość 433,92MHz

 2 lata gwarancji

5-kanałowy ręczny nadajnik radiowy z wyłącznikiem czasowym HSTR-5

15-kanałowy ręczny nadajnik radiowy z wyłącznikiem czasowym HSTR-15

Nr art. 90100082

Nr art. 90100083
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RADIOWE
NADAJNIKI ŚCIENNE

Alternatywnie lub dodatkowo do nadajników 

ręcznych Rojaflex można stosować nadajniki 

ścienne, np. do obsługi rolet w miejscu ich 

zainstalowania. Zwiększa to jeszcze bardziej 

elastyczność stosowania przemienników z 

odbiornikami radiowymi.

 Certyfikat TÜV, CE

 1-kanałowy

 Komunikacja jedno- i dwukierunkowa 

(może być stosowana do wszystkich 

silników radiowych i odbiorników ra-

diowych Rojaflex)

 Można uczyć dowolną liczbę 

odbiorników

 Certyfikat TÜV, CE

 15-kanałowy

 Komunikacja jedno- i dwukierunkowa 

(może być stosowana do wszystkich 

silników radiowych i odbiorników 

radiowych Rojaflex

 Każdy kanał można zaprogramować 

do dowolnej liczby odbiorników

 Certyfikat TÜV, CE

 2-kanałowy

 Komunikacja jedno- i dwukierunkowa 

(może być stosowana do wszystkich 

silników radiowych i odbiorników 

radiowych Rojaflex)

 Każdy kanał można zaprogramować 

do dowolnej liczby odbiorników

 Łatwe przyuczanie za pomocą oddzielnego przycisku programowania

 Wskaźnik funkcji LED

 Częstotliwość 433,92MHz

 2 lata gwarancji

 Łatwe przyuczanie za pomocą oddzielnego przycisku 

programowania

 Energooszczędny wyświetlacz LCD z sygnalizacją położenia 

kanału i migawki

 Funkcja sterowania grupowego

 Częstotliwość 433,92MHz

 2 lata gwarancji

 Proste nauczanie przez oddzielne przycisk programowania

 Wskaźnik LED kanałów

 Częstotliwość 433,92MHz

 2 lata gwarancji

1-kanałowy radiowy nadajnik ścienny WSR-1

2-kanałowy radiowy nadajnik ścienny WSR-2

15-kanałowy radiowy nadajnik ścienny WSR-15

Nr art.   90100084

Nr art. 90100085

Nr art. 90100086
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 Certyfikat TÜV, CE

 5-kanałowy

 Różne opcje programowania czasu:

 - Program dzienny >  

Każdego dnia inna godzina odjazdu/

przyjazdu

 - Program tygodniowy > 

Codziennie o tej samej godzinie 

odlotu/przylotu

 - Program weekendowy >  

Od poniedziałku do piątku ta sama 

godzina rozpoczęcia i zakończenia 

pracy

 - Sat + Sun programowalne oddzielnie

 Komunikacja jedno- i dwukierunkowa  

(może być stosowany do wszystkich silników radiowych i 

odbiorników radiowych Rojaflex)

 Każdy kanał można zaprogramować do dowolnej liczby odbiorników

 Proste nauczanie przez oddzielne przycisk programowania

 Energooszczędny wyświetlacz LCD

 Funkcja sterowania grupowego

 Częstotliwość 433,92MHz

 2 lata gwarancji

5-kanałowy radiowy nadajnik ścienny z wyłącznikiem czasowym WSTR-5

Nr art. 90100087

NAJNOWOCZEŚNIEJSZA  
TECHNOLOGIA
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ODBIORNIKI 
RADIOWE

Zewnętrzne odbiorniki radiowe umożliwiają 

integrację silników rurowych i napędów 

żaluzjowych, które standardowo działają 

bez łączności radiowej. Zwiększenie komfortu 

użytkowania, np. napędów NHK lub istniejących 

silników rurowych.

 Certyfikat TÜV, CE

 1-kanałowy 

 (połączenie dla jednego silnika 

rurowego)

 Łatwe programowanie nadajników 

ręcznych i naściennych

 Sterowanie roletą za pomocą 

przycisków na odbiorniku lub drogą 

radiową

 Certyfikat TÜV, CE

 1-kanałowy 

 (połączenie dla jednego silnika 

rurowego)

 Odpowiedni dla wszystkich 

dostępnych na rynku silników 

rurowych

 Pasuje do prawie wszystkich skrzynek 

roletowych

 Certyfikat TÜV, CE

 2-kanałowy 

 (połączenie dla dwóch silników 

rurowych)

 Odpowiedni dla wszystkich dostępnych 

na rynku silników rurowych

 Łatwe programowanie nadajników 

ręcznych i ściennych

 Zgodność z wszystkimi nadajnikami radiowymi Rojaflex

 Wskaźnik funkcji LED

 Częstotliwość 433,92MHz

 2 lata gwarancji

 Kompatybilny z wszystkimi nadajnikami radiowymi 

Rojaflex z komunikacją dwukierunkową (nadajnik 

kierunkowy BI)

 IP65

 Częstotliwość 433,92MHz

 2 lata gwarancji

 Sterowanie roletą za pomocą przycisków na odbiorniku lub 

drogą radiową

 Zgodność z wszystkimi nadajnikami radiowymi Rojaflex

 Wskaźnik funkcji LED

 Częstotliwość 433,92MHz

 2 lata gwarancji

1-kanałowy podtynkowy odbiornik radiowy WER-1

2-kanałowy podtynkowy odbiornik radiowy WER-2

Zewnętrzny odbiornik radiowy RUE-1

Nr art. 90100088

Nr art. 90100089

Nr art. 90100045

 Certyfikat TÜV, CE

 1-kanałowy 

 (połączenie dla jednego silnika 

rurowego)

 Odpowiedni dla wszystkich 

dostępnych na rynku silników 

rurowych

 Pasuje do prawie wszystkich skrzynek 

roletowych

 Kompatybilność z wszystkimi nadajnikami radiowymi Rojaflex z 

komunikacją jednokierunkową (SI - radio kierunkowe)

 IP65

 Częstotliwość 433,92MHz

 2 lata gwarancji

Zewnętrzny odbiornik radiowy RUE-2

Nr art. 90100078

 Certyfikat TÜV, CE

 1-kanałowy (połączenie dla jednego 

 silnik rurowy)

 Odpowiedni dla wszystkich 

dostępnych na rynku silników 

rurowych

 Pasuje do gniazd podtynkowych z 

głęboką przestrzenią za wyłącznikiem

 Zgodność z wszystkimi nadajnikami radiowymi Rojaflex z 

komunikacją jednokierunkową (SI-Directional Radio)

 IP40

 Częstotliwość 433,92MHz

 2 lata gwarancji

Zewnętrzny odbiornik radiowy RUE-UP

Nr art. 90100068
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 Certyfikat TÜV, CE

 1-kanałowy (połączenie dla jednego 

 silnik rurowy)

 Odbiornik radiowy AP z wtyczką / 

złączem Hirschmanna

 Do bezpośredniego podłączenia do 

 przewód zasilający silnik (np. do 

markiz lub żaluzji)

 Certyfikat TÜV, CE

 1-kanałowy (połączenie dla jednego 

 silnik rurowy)

 Odbiornik radiowy AP z wtyczką / 

złączem Hirschmanna

 Do bezpośredniego podłączenia do 

 przewód zasilający silnik (np. do 

markiz lub żaluzji)

 Kompatybilny z wszystkimi nadajnikami radiowymi Rojaflex z 

komunikacją dwukierunkową (BI-Directional Radio)

 IP54

 Częstotliwość 433,92MHz

 2 lata gwarancji

 Kompatybilny ze wszystkimi nadajnikami radiowymi Rojaflex z 

komunikacją jednokierunkową. (SI - radio kierunkowe)

 IP54

 Częstotliwość 433,92MHz

 2 lata gwarancji

Zewnętrzny odbiornik radiowy REHK-1

Zewnętrzny odbiornik radiowy REHK-BI

Nr art. 90100094

Nr art. 1000018671

WZMACNIACZE 
RADIOWE

Wyżej Zasięg i bezpiecznego przesyłania danych 

Sygnały radiowe Rojaflex w całym domu.

 Certyfikat TÜV, CE

 Wzmacnia sygnał przychodzący do 

wartości zbliżonej do mocy wyjściowej

 Znacząco zwiększa zasięg ręcznych i 

ściennych nadajników radiowych

 Łatwa instalacja i programowanie

 Zwarta konstrukcja

 Nie są wymagane dodatkowe kable / kable sieciowe

 Może być stosowany do wszystkich radiotelefonów Rojaflex systemy 

(jedno- i dwukierunkowe)

 Częstotliwość 433,92MHz

 2 lata gwarancji

Wzmacniacz radiowy RR-01

Nr art. 90100067

 SET: sprzęgło STAK 3 + Wtyczka STAS 3

 Z uchwytem zabezpieczającym STASI 3

 Nadaje się m.in. do odbiorników radiowych REHK-1 i REHK-BI

 Łatwy montaż, stopień ochrony IP 54

Wtyczka / złącze Hirschmann

Nr art. 10050625

 Złącze STAK 3 z szybkozłączem QUICKON

 szybka i bezpieczna wymiana jednostek

 szybka i bezpieczna wymiana jednostek

 Prosty montaż bez Narzędzia specjalne

 idealna alternatywa dla sprzęgła Hirschmanna

Złącza PHOENIX CONTACT

Nr art. 1000017464
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NATYNKOWE
PODTYNKOWE

Przełączniki i przyciski do prostej i bezpiecznej 

obsługi silników rurowych.

Podtynkowy wyłącznik kołyskowy JLWTUP

Wyłącznik kołyskowy podtynkowy JLWSUP

Wyłącznik kołyskowy natynkowy JLWSAP

Nr art. 10180223

Nr art. 10180225

Nr art. 10180224

Łącznik markizy IP65 MSIP65

Nr art. 1018022

Przełącznik przełączny natynkowy KNSAP

Nr art. 1021004

Przełącznik podtynkowy KNSUP

Nr art. 1021003

 Przycisk  

 Dostawa wraz z ramą zewnętrzną

 Do montażu podtynkowego

 Zatrzaskiwanie (dla pozycji końcowej / polecenia licznika)

 Dostawa obejmuje ramę zewnętrzną

 Do montażu podtynkowego

 Zatrzaskiwanie (dla pozycji końcowej / polecenia licznika)

 Wyjątkowo mała konstrukcja

 do montażu powierzchniowego

 Pełna ochrona przed kontaktem z przewodami Pełna ochrona przed kontaktem z przewodami

 Ochrona przed strumieniami wody padającymi pod dowolnym kątem

 Pyłoszczelność

 Łącznik i przycisk w jednym urządzeniu

 Prosty montaż powierzchniowy

 Tworzywo sztuczne wysokiej jakości, kolor biały alpejski

 Łącznik i przycisk w jednym urządzeniu

 Prosta instalacja podtynkowa

 Tworzywo sztuczne wysokiej jakości, kolor biały alpejski

Łączniki, przyciski i ramki | natynkowe i podtynkoweŁączniki, przyciski i ramki | natynkowe i podtynkowe 8180



RAMY
Ramy i ramy pośrednie do integracji sterowników 

Rojaflex z istniejącymi programami przełączników.

Ramka 1-krotna Gira Standard 55

Nr art. 10130001

Rama pośrednia Gira Standard 55

Nr art. 10130007

83

ELASTYCZNE  
ROZWIĄZANIA

 Program ramy: Standard 55

 Konstrukcja: rama z jedną komorą

 Kolor: czysta biel z połyskiem

 Program ramy: Standard 55  

 Konstrukcja: rama pośrednia

 Kolor: czysta biel z połyskiem

Przełączniki, przyciski i ramki | Ramki Przełączniki, przyciski i ramki 8382



CZUJNIKI, PRZEKAŹNIKI 
I KABLE MONTAŻOWE

Czujniki 86

Czujnik nasłonecznienia/ zmierzchu 88

Przekaźnik wyłączający 89

Kabel regulacyjny 90

8584



Czujniki umożliwiają półautomatyczne i w pełni 

automatyczne sterowanie systemami osłon 

przeciwsłonecznych. Na przykład markizę można 

bardzo łatwo zabezpieczyć przed uszkodzeniami 

spowodowanymi przez wiatr za pomocą czujnika 

drgań przymocowanego do profilu opadającego 

markizy. Automatyka wiatr-słońce zapewnia 

najwyższy komfort obsługi systemu ochrony 

przeciwsłonecznej.

 Certyfikat TÜV, CE

 Wygodne, automatyczne 

sterowanie systemami ochrony 

przeciwsłonecznej

 Wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki 

regulowanej czułości na wiatr

 1-kanałowy (dla jednego systemu lub 

systemów, które mogą być sterowane 

jednocześnie)

 Kompatybilny z dwukierunkowymi 

odbiornikami radiowymi Rojaflex / 

silnikami radiowymi

 Proste przyuczanie za pomocą przycisku 

programowania

 Wskaźnik funkcji wyświetlacza

 Zintegrowany akumulator

 Ładowanie za pomocą zintegrowanego ogniwa 

słonecznego

 Częstotliwość 433,92MHz

 2 lata gwarancji

Czujnik wiatru słonecznego do systemów ochrony przeciwsłonecznej RSWS-01

Nr art. 100018669

 Certyfikat TÜV, CE

 Wysokie bezpieczeństwo dzięki 

regulowanej czułości na wiatr

 1-kanałowy (dla jednej markizy)

 Kompatybilny z dwukierunkowymi 

odbiornikami radiowymi Rojaflex / 

silnikami radiowymi

 Łatwe przyuczanie za pomocą przycisku 

programowania

 Zasilanie bateryjne

 Częstotliwość 433 MHz

 2 lata gwarancji

Czujnik wibracji do systemów ochrony przeciwsłonecznej RVS-01

Nr art. 100018670

CZUJNIKI
MAKSYMALNA  
ŁATWOŚĆ UŻYTKOWANIA

Czujniki, przekaźniki i kable montażowe | CzujnikiCzujniki, przekaźniki i kable montażowe | Czujniki 8786



 Certyfikat TÜV, CE

 Zgodność z zegarem Thor

 Duża przyssawka nieprzywierająca

 Różne długości kabli

 2 lata gwarancji

Czujnik światła TLS1.5; TLS3.0; TLS5.0; TLS10.0

Nr art. 10030181; 10030182; 10030183; 10030184

SŁOŃCE-/
CZUJNIK ZMIERZCHU

Do automatycznego zacieniania np. okien 

kwiatowych można stosować czujniki 

nasłonecznienia i zmierzchu umieszczone 

bezpośrednio na szybie okiennej.

Po osiągnięciu ustawionej wcześniej 

wartości jasności roleta jest opuszczana. 

Następnie czujnik kontynuuje pomiar natężenia 

światła i generuje polecenie wycofania się po 

spadku wartości poniżej.

PRZEKAŹNIK
WYŁĄCZAJĄCY

Jeśli kilka napędów z mechanicznymi wyłącznikami 

krańcowymi ma być sterowanych razem za pomocą 

przełącznika/przycisku lub przekaźnika czasowego, 

wymagane są przekaźniki izolujące.

Ponadto RF-230-R2 umożliwia tworzenie grup 

kontrolnych z dodatkową obsługą indywidualną.

 Certyfikat TÜV, CE

 Sterowanie maks. 2 silniki rurowe

 Działanie grupy

 Indywidualna obsługa za pomocą przycisku

 Zwarta konstrukcja

 Możliwość tworzenia podgrup

RF-230-R2

Nr art. 90100019

 Certyfikat TÜV, CE

 Sterowanie maks. 4 Silniki rurowe

 Serwis grupowy

 Zwarta konstrukcja

TDR4C

Nr art. 10180235

 Certyfikat TÜV, CE

 Komunikacja dwukierunkowa

 Zgodność z wszystkimi urządzeniami Rojaflex 

Silniki ELFIS/ELFIM oraz odbiorniki zewnętrzne                          

(BI-Directional)

 Łatwa regulacja czułości na słońce za pomocą przycisku

 Duża, nieprzywierająca ssawka

 Częstotliwość 433,92 MHz

 2 lata gwarancji

Radiowy czujnik słońca RSS-02

Nr art. 1000015614
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REGULACJA I
KABEL DO ŁADOWANIA

Kable montażowe i regulacyjne do prostego i  

bezpieczny montaż i instalacja silników rurowych i 

napędów nieprzelotowych.

 Certyfikat TÜV, CE

 Do ustawiania położeń krańcowych napędów z 

mechanicznymi i elektronicznymi wyłącznikami 

krańcowymi

 Szczególnie nadaje się do napędów serii ELI

 Podłączenie do sieci elektrycznej za pomocą wtyczki Schuko

 Podłączenie silnika za pomocą zacisku Wago

ESK-01

Nr art. 90100020

 Do ustawiania położeń krańcowych napędów 

żaluzjowych serii RJM z elektronicznymi 

wyłącznikami krańcowymi

 Podłączenie do sieci elektrycznej za pomocą 

 wtyczki Schuko

 Podłączenie silnika za pomocą sprzęgła Hirschmanna

ESK-02

Nr art. 90100075

ELASTYCZNOŚĆ 
I MOBILNOŚĆ

 Kabel zasilający / ładujący do RB25LEU

 Kabel USB o długości 1,5 m

 5 V DC / 1000 mA

LK-RB25

Nr art. 1000012769

Czujniki, przekaźniki i kable montażowe Czujniki, przekaźniki i kable montażowe | Kable regulacyjne 9190
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TABELA SIŁY 
CIĄGNĄCEJ

Aby wybrać i określić właściwy napęd, należy skorzystać z tabel 

siły pociągowej i podanych tu wartości.
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Kurtyna roletowa Waga

Plastik 3,5 - 4,0 kg/m2 

Aluminium 3,2 - 4,8 kg/m2

Drewno 10,0 - 14,0 kg/m2 

Stal nierdzewna 12,0 - 15,0 kg/m2

Jak wybrać właściwy silnik rurowy: 

Nm = Średnica wałka x masa migawki ÷ 100

Przykład:

60 wał / 50 kg kurtyna zasuwy

60 mm x 50 kg ÷ 100 = 30 Nm Silnik rurowy

1 kg 3 kg 5 kg

Ciężar rolety w kg
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m
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SCHEMATY 
POŁĄCZEŃ

L
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PE

Silniki rurowe z mechaniczne 
wyłączniki krańcowe

Silniki rurowe z napędem mechanicznym 
wyłączniki krańcowe i radio

N N N L1

THOR
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PE

RDT-3
RDTF-3
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PE

Silnik rurowy z Zegar sterujący 
roletami RDT-3 / RDTF-3
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Silniki rurowe z Elektroniczne 
wyłączniki krańcowe
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Up

DownProgram

ESK-01

Silniki rurowe z elektroniczne 
wyłączniki krańcowe i radio
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PE

Silnik rurowy z Zegar sterujący 
roletami Thor

AUF
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AUF ABL

AUF AB N PE

KA1    KA2
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������
UP (Down)

N

DOWN (Up)

Napęd drzwi żaluzjowych RJM z 
Wtyczka i złączka Hirschmanna

Przekaźnik izolacyjny RF-230-R2 dla 
230 V ~ napędy (bez radia)

Sterowanie / 
Przełącznik
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Kabel silnika:
brązowy:                L1       (kierunek obrotów 1)
czarny:                   L2       (kierunek obrotów 2)
niebieski                 N        (Przewód neutralny)
zielono-żółty:       PE       (Przewód ochronny)

Skrzynka 
przyłączeniowa
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Kabel silnika:
brązowy:                L         (Faza)
niebieski                 N        (Przewód neutralny)
zielono-żółty:       PE       (Przewód ochronny)
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Sterowanie / 
Przełącznik

biały

Kabel silnika:
brązowy:                L1       (kierunek obrotów 1)
czarny:                   L2       (kierunek obrotów 2)
niebieski                 N        (Przewód neutralny)
zielono-żółty:       PE       (Przewód ochronny)
biały:                       SL       (Linia osadnicza)

Przewód montażowy ESK-01 może być używany tylko 
do uruchomienia! 
 
Na ilustracji przedstawiono symbolicznie przewód 
przyłączeniowy / montażowy!
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Skrzynka 
przy-                             
łączeniowa

Przycisk                                    
(opcjonalnie)

Przycisk programowania 
(silnik)

Kabel silnika:
brązowy:                L         (Faza)
niebieski                 N        (Przewód neutralny)
zielono-żółty:       PE       (Przewód ochronny)

biały/szary:                       Przycisk zewnętrzny*    
+ czarny

*Dozwolone jest stosowanie tylko przycisków 
1-biegunowych! 
Jeśli połączenie nie jest używane, przewody biały/szary 
i czarny muszą być izolowane oddzielnie!

zie
lo

no
-ż

ół
ty

br
ąz

ow
y 

(c
za

rn
y)

cz
ar

ny
 (b

rą
zo

w
y)

ni
eb

ie
sk

i

Kabel silnika:
brązowy:                L1       (kierunek obrotów 1)
czarny:                   L2       (kierunek obrotów 2)
niebieski                 N        (Przewód neutralny)
zielono-żółty:       PE       (Przewód ochronny)
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Kabel silnika:
brązowy:                L1       (kierunek obrotów 1)
czarny:                   L2       (kierunek obrotów 2)
niebieski                 N        (Przewód neutralny)
zielono-żółty:       PE       (Przewód ochronny)

Wejście centralnego stero-
wania (wyłącznik roletowy 

lub timer roletowy)

Wejście sieciowe                             
230 V AC

Pojedyncze wejście serwisowe

Na wejściach przycisków nie wolno stosować 
żadnych przełączników!

Podłączenie do innego 
przekaźnika odcinającego 

lub do innego silnika lub 
pozostaje nieobsadzone
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Twój lokalny dealer Rojaflex

Status: maj 2022 r.   

www.rojaflex.com


