
De Autosun 2: Het nieuwe, verbeterde aanbod voor
gemotoriseerde rolluiken op zonne-energie
Wij hebben ons assortiment verder verbeterd! De nieuwe Autosun 2 motoren zijn energiezuiniger,
de aansluitingen zijn eenvoudiger en door nieuwe slimme eigenschappen nog completer.

Verbetering van het Simu Autosun assortiment 
De Autosun wordt vervangen voor de Autosun 2! Deze motor biedt u nog meer installatiegemak.
De vorige versie van de Autosun is vanaf nu niet meer beschikbaar.

Wat betekent het verbeterde aanbod van de Autosun 2? 

Alle bestaande voordelen zijn bewaard gebleven; vorst- en obstakeldetectie,
tussenpositie, etc.; zeer eenvoudige installatie;  

 Om de batterij te sparen, kan de motor in slaap modus worden gezet; 
15 dagen autonomie zonder stroom (bij normaal gebruik); 

 Soft start en soft stop (soft stop alleen in neergaande beweging); 
Zeer nauwkeurige instelling van de eindpunten; 

 Speciale beugels voor batterij en zonnepaneel voor eenvoudige bevestiging en voor de
beste positie voor het meeste zonlicht; 

 Batterij laadt op, zelfs als het onder 0°C is; 
 De vernieuwde aansluiting van de kabels op de batterij en het zonnepaneel kan maar op 1

manier, dus het gaat altijd goed! 
 De 'naakte batterij' (batterij zonde aluminium huls) is voor integratie in de kap, de

batterijen met aluminium huls zijn voor aansluiting buiten de kap, 
 Geen verandering in snelheid, kracht of afmetingen. U kunt deze motoren op dezelfde

manier gebruiken als de vorige versie, maar dan met meer voordelen. 



Nieuw!
2 punt connector (mannetje)
voor de batterij 

 2 punt connector (vrouwtje)
voor zonnepaneel

Inhoud van de nieuwe Autosun 2 range
3 buismotoren op zonne-energie met geïntegreerde radio-ontvanger 12v (3, 6 & 10 Nm) 

 3 batterijen (1 ‘naakte’ batterij, 2 met aluminium huls batterijen) Met verschillende lengte
kabels.

 1 type zonnepaneel 
 1 type batterijlader (nodig voor het opladen vóór de installatie)

Heeft u nog een oudere versie van de Autosun? Neem dan contact met ons op over de
mogelijkheden het combineren van de Autosun producten van de vorige versie met die van de
Autosun v2 versie. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om met de nieuwe batterijlader een batterij van
de vorige versie op te laden, ondanks de nieuwe connectoren. 

Neem voor prijzen contact op met uw accountmanager of bel naar 023 5670 090. Uiteraard kunt u
ook mailen naar verkoop.nl@simu.com 
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