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QuoVadis levert elektrische raamopen ers. Dit 
geeft mensen met een lichamelijke handicap de 
mogelijkheid om ramen te openen en te sluiten 
door de individuele elektronische aanpassingen 
met GEWA Smart House Infra Rood bedien 
aanpassingen.

De raamopeners passen op de meest voorkomende 
naar binnen of naar buiten open draaiende ramen.
Een corrosie bestendige plaat (roest niet) houdt het 
raam vast en bemoeilijkt het ongeoorloofd van buiten
af openen van het raam.

Bij de standaard set is het raam met de hand eenvoudig 
te openen en te sluiten door het verwijderen van een 
bevestigingspen.

Deze raamopener set wordt geleverd met een Gewa
Link 4kanaals Infra Rood ontvanger, type IR4ML 
WM. Eén kanaal wordt gebruikt voor het openen, de 
andere voor het sluiten van het raam.

In veel situaties is het mogelijk om de raamopener te 
combineren met door GewaLink bediende gordijnen 
en zonweringen.

Artikelnummer:
4452-WM-SET  Raamopener set naar buiten  

incl. motor, 4ML en voeding
4452   GEWA WMU Raamopener naar 

buiten
4452-WINDM  Motor GEWA WMU Raamopener 

naar buiten
4454-WM-SET  Raamopener set naar binnen  

incl. motor, 4ML en voeding
4454   GEWA WMU Raamopener naar 

binnen
4454-WINDM  Motor GEWA WMU Raamopener 

naar buiten

RaamopeneRs met infRa Rood bediening
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naaR binnen openend

Opbouw raamopener met 
elektrische eindstop en stop / 
resetknop voor naar binnen 
openende ramen. 
Te gebruiken op hout, plastic 
of aluminium kozijnen

Technische gegevens:
Kleur:    Wit (RAL 9016)
Afmetingen:   220 x 33 x 42 mm (lxhxd)
Kettinglengte:   tot 150 mm
Gewicht:  1,6 kg
Gebruikstemperatuur: 10°C  +60°C
Trekkracht:  min. 80 N. max. 200 N
Duwkracht:  min. 40 N.
Drukbelasting:  max 150 N. in de lengte-
   richting van de ketting
Voltage/verbruik:  24V DC / 0,6 A 
Afmetingen raam: min. 30 cm (b/h), 
   max. 140 cm (b/h)
CE markering

naaR buiten openend

Opbouw raamopener met elektrische 
eindstop en stop / resetknop voor naar 
buiten openende ramen.

Technische gegevens:
Kleur:    Wit (RAL 9016)
Afmetingen:   220 x 33 x 42 mm (lxhxd)
Kettinglengte:   tot 150 mm
Gewicht:  1,8 kg
Gebruikstemperatuur: 10°C  +60°C
Trekkracht:  min. 300 N. max. 500 N
Duwkracht:  min. 120 N.
Drukbelasting:  max 150 N. in de lengte-
   richting van de ketting
Voltage/verbruik:  24V DC / 0,85 A 
Afmetingen raam: min. 30 cm (b/h), 
   max. 140 cm (b/h)
CE markering


