
Antriebe und Steuerungen für 
die intelligente Gebäudetechnik

www.elero.nl

Maximaal comfort



comfortabel wonen en werken 
                               met elero aandrijvingen en besturingen 

Een breder scala kwaliteitsproducten

elero gaat verder dan rolluiken en zonwering: door ook verlichting en terrasverwarming te bedienen en dim-
men heeft u met ProLine 2 alles in en om uw huis „in de hand“. Elk product is onderworpen aan strenge 
kwaliteitscontrole en wordt naar de huidige stand der techniek geproduceerd. Daarmee zijn deze producten 
uiterst betrouwbaar, duurzaam en hebben ze een goede prijs-kwaliteitverhouding.

Maximaal comfort in en om uw thuis ... en werk

„Routing“ geeft zekerheid

Het signaal van het Proline 2 systeem zoekt dankzij de geïntegreerde routingfunctie automatisch de beste weg 
om zijn doel te bereiken. Als de directe weg wordt onderbroken, zoekt het systeem de beste alternatieve weg 

via andere ontvangers 
uit het systeem. De 
interferentie met syste-
men als DECT, WLAN 
en PMR is uitgesloten 
door korte transmissie-
tijden en speciaal gere-
serveerde frequenties.

Zie ook de duidelijke 
video‘s op onze site: 
mijnelero.nl:



ProLine 2 – de pientere afstandbediening

Radiografische besturingstechniek is, vooral bij renovaties de idea-
le oplossing.  
Mede daarom heeft elero het bidirectionele „ProLine 2“ systeem 
ontwikkeld, waarmee rolluiken en zonweringsystemen nog comfor-
tabeler en betrouwbaarder bediend worden dan met conventionele 
afstandbedieningen.

ProLine 2 handzenders standaard met magnetische muurbevestiging

SoloTel 2  en UniTec-868

Neem bijvoorbeeld
de TempoTel 2: 

Pienter automatiseren

Modus LED:
Hier wordt per kanaal de modus (auto-
matisch of handmatig) aangegeven

Grote knoppen OP, STOP en NEER:
Voor een eenvoudige, intuïtieve
bediening

Selecteer knop:
Omschakeling van automatische 
naar handmatige modus
(per kanaal of centraal)

Batterijvak:
Standaard batterijen kunnen
gemakkelijk uitgewisseld worden

Joystick en menu knoppen:
Comfortabele bediening van
de instellingen in het display

Statusring: 
Visualiseert verzenden en ontvangen 
van bevestigingen van opdrachten

Display:
Hier wordt aangegeven welk kanaal
gekozen is met de status daarvan.
(voorbeeld: de jaloezie in de keuken
is gestopt en staat op automatische 
bediening; om 22:01 zal hij neer gaan)

U heeft de keuze uit zeven zenders in een stijlvol 
design, die voor elke soort gebruiker en toepassing 
de ideale besturingsoplossing zijn.
De TempoTel 2 bijvoorbeeld heeft 10 kanalen en 
is uitgerust met een timer waarmee individueel of 
in groepen bediend kan worden. De handzenders 
MonoTel 2, LumeroTel 2, VarioTel 2, MultiTel 2 
en TempoTel 2 hebben één voordeel gemeen: 
dankzij geavanceerde technologie zijn ze makkelijk 
in gebruik en geven zij terugmeldingen van het te 
bedienen product zodra een opdracht wordt uitge-
voerd. De handzenders kunnen ook gemakkelijk 
voor bestaande elero producten worden gebruikt en 
zijn in de modieuze kleuren wit, zilver en titanium 
grijs beschikbaar.

MonoTel 2, LumeroTel 2, VarioTel 2 en MultiTel 2

De SoloTel 2 is in de kleuren wit, zilver en zwart 
beschikbaar. Hij is uitneembaar uit zijn wandhouder 
en daarmee zowel een hand- als en wandzender.

De UniTec-868 is een wandzender met het uiterlijk 
van een schakelaar. 



Beproefde kwaliteit

De Aero-868 is een draadloos communicerende 
weersensor voor zonneschermen en jaloezieën.  
Hij is een echt multitalent die afhankelijk van zon, 
wind meerdere producten automatisch kan bedie-
nen.  
De Aero-868 heeft geen bedrading nodig door zijn 
unieke energievoorziening met zonnecollector.

De Sensero-868 AC is een draadloos communicerende 
weersensor voor zonneschermen en jaloezieën.  
Hij is een echt multitalent die afhankelijk van zon, wind 
en regen meerdere producten automatisch kan bedie-
nen.

www.elero.nl

Rolluiken, zonwering en uw andere appara-
ten kunnen tegenwoordig eenvoudig worden 
bediend via touch screen en zijn zo ook een-
voudig te automatiseren. 
De draadloze wandzender Multitec Touch 
868 wordt met zijn overzichtelijke display 
intuïtief bediend. 
De functies worden ingesteld met het menu 
met duidelijke teksten en symbolen. Hij is 
geschikt voor elke situatie in de kleuren wit, 
zilver en titanium grijs beschikbaar. 
De MultiTec Touch-868 wordt alleen verbon-
den  met een adapter op de 230 V-voeding 
en wordt op of in de muur bevestigd.

✔ 20 afzonderlijke kanalen, 5 en groep 
    1 centrale kanaal
✔ Individuele schakeltijden en vakantie- 
    programma
✔ Astro-functie voor elk kanaal
✔ Automatische zomer / winter omschake 
    ling
✔ Verlicht display en menu in 14 verschil 
    lende talen
✔ batterij voor opvang stroomuitval

Eenvoudig te integreren in bestaande  
ProLine 2 systemen

MultiTec Touch 868
Buiten beschaafd, binnen hightech

Beheers en automatiseer uw bedrijfs-
gebouw centraal, eenvoudig en intuïtief

Bedien alles in en om uw huis centraal, 
eenvoudig en intuïtief



Op deze voordelen kunt u rekenen:

✔ Uitbreidingsmogelijkheid met Centero
Centero van elero verbindt de voordelen van het draadloze 
bidirectionele bedieningssysteem ProLine 2 met de comfor-
tabele en intuïtieve bediening van uw apparaten thuis met 
Smartphone, Tablet en PC. Centero kan in een paar stap-
pen worden ingesteld en bespaart uw tijd en geld.
Centero kan probleemloos in bestaande ProLine 2 syste-
men worden geïntegreerd en is daarom ideaal als uitbrei-
ding.  
Duidelijke symbolen  
in de App geven de  
status van uw  
producten weer:

Zie ook de Centero-brochure

✔ Verbetering van uw wooncomfort
De bediening met schakelaar of handzender is zo eenvou-
dig dat u nooit meer zonder wilt. Met handzenders kunt u 
ook verlichting en terrasverwarming bedienen en dimmen: 
met ProLine 2 heeft u alles in en om uw huis „in de hand“.

✔ Besparing kostbare tijd – Levenskwaliteit 
door automatisering
Het lastige handmatig optrekken of zwengelen wordt voor u 
gedaan door een zeer rustige aandrijving. Zo spaart u kost-
bare tijd die u beter en ongestoord kunt gebruiken.

✔ Energiebesparing – Daar is ook uw  
portemonnee blij mee
Met behulp van intelligente timers en automaten kunt u de 
energiekosten voor uw huis effectief verlagen. De warmte 
blijft in de winter binnenshuis en blijft in de zomer buiten.

✔ Bescherming van uw huis en inboedel
Maakt inbrekers het leven moeilijk: een intelligente timer 
suggereert dat u thuis bent.

✔ Veiligheid en bescherming van obstakels 
en rolluiken
Onze RolTop-aandrijvingen zijn zo slim, dat zij obstakels 
herkennen en automatisch terugdraaien wanneer uw rolluik 
weerstand ontmoet.

✔ Aanpassing of uitbreiding altijd gemakke-
lijk mogelijk met slimme technologie
Draadloze oplossingen komen vooral bij renovaties tot hun 
recht. De installatie kan snel en eenvoudig, zonder sporen 
na te laten.
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Het succesverhaal van elero begon in 1964 met een eenvoudig, maar „opwindend“ idee:
Rolluiken moeten niet langer met de hand, maar „elektrisch rollen“, waarvan de naam elero is afgeleid. elero ontwikkelde de 
eerste buismotor en legde de fundering voor een „bewegende“ industrie. Van het kleine, Zuid-Duitse, ambachtelijke bedrijf uitge-
groeid tot een internationale onderneming, die zijn reputatie als technologisch leider steeds weer heeft bewezen - trouw aan het 
bedrijfsmotto:
„elero – altijd een ronde voor” is elero tegenwoordig één van ‘s-werelds grootste fabrikanten van elektrische 
aandrijvingen en besturingen voor rolluiken, zonwering en roldeuren.
Kwaliteit en gebruiksgemak van de producten en service staan voor elero altijd bovenaan. U kunt vertrouwen op 
tientallen jaren ervaring en zult daar geen spijt van krijgen.

Hier ziet u een greep uit de vele referenties in Nederland waar elero producten worden gebruikt:

over elero.....

Woonhuis te Limmen:
Hier worden o.m. gebruikt:
MultiTel 2, VarioTel 2, Centero en
17 x SunTop 868 motoren

Kantoorgebouw te Zwijndrecht: 
Hier worden o.m. gebruikt:
54 x SunTop motoren

School te Assen: 
Hier worden o.m. gebruikt:
Aero-868, LumeroTel 2, UniTec-868 
65 x SunTop 868 motoren

elero-fabiek in Pößneck,
Duitsland

elero-fabiek in Beuren (Stuttgart),
Duitsland

elero-Benelux in Waddinxveen,
Nederland

www.elero.nl

elero Benelux
Staringlaan 14
NL – 2741 GC  WADDINXVEEN
info@elero.nl
T +31 182 619266




