
Rollixo Smart io, de nieuwe oplossing voor gemotoriseerde roldeuren
met io-homecontrol®. 

Hallo,

De nieuwe Rollixo Smart io is vanaf nu beschikbaar. De installatie is nu nog eenvoudiger doordat we de 
installatiemogelijkheden hebben aangepast naar de wensen van de installateur. Deze nieuwe sturing werkt op alle 
type 230V buismotoren met een maximale kracht tot en met 450Nm. 



Ontwikkeld met het vernieuwde ‘Smart io’ 
besturingssysteem, hierdoor is de installatie 
zeer eenvoudig en intuïtief. Deze kent u 
mogelijk ook al van de garagedeurmotor, 
Dexxo Smart io.
Uitneembare aansluitingen voor de motor, 
valbeveiliging en onderlatbeveiliging, dit 
versnelt de installatie en voorkomt dat u zich 
in diverse bochten moet wringen voor de 
aansluitingen
Directe feedback over de status via de LED’s 
Installeer de Rollixo Smart io volledig met de 
Set&Go io (9017035) om het uzelf nog 
eenvoudiger te maken en de roldeur verder te 
personaliseren naar de wens van de 
consument 

De Rollixo Smart io (1870505) vervangt de RSA Hz
(2006048) en de RSA Hz Pro (2007534)

Voordelen consument:

De Rollixo Smart io werkt alleen als aan alle
veiligheidsvoorwaarden is voldaan, zo is het
altijd zeker dat de roldeur veilig opent en sluit.
Door de verbinding via spiraalkabel is er altijd
zekerheid dat deze verbinding goed werkt. 
In combinatie met één van de Somfy Smart
Home oplossingen is er nooit meer twijfel of
de roldeur open of gesloten is
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