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Kleuren:	01	wit,	02	goud,	03	zilver,	05	bruin,	06	zwart

Distributeur:

fms/tcs overschuifGlijDer r/l

15/doos

5215901000

Multifunctioneel – arm kan 
worden omgekeerd. 
Glijdt soepel door bochten.

fms/tcs voorloper r/l

15/doos

5215801000

Multifunctioneel – arm kan 
worden omgekeerd. 
Glijdt soepel door bochten.

fms tanDriem

100	mtr/doos

5105501000

Flexibele	kunststof	
tandriem, welke soepel in 
de FMS Rail loopt.

fms GlijDer

250/doos

25101..000

Inklikbaar, UVbestendig, 
kunststof,
10	glijders	per	strip.

Kleuren:	01,	02,	03,	05,	06	

fms rail

10/bundel

5101001580
5101001700

Aluminium	extrusie, 
gepoedercoat.	Lengtes:
5.80	mtr.
7	mtr.

fms/tcs voorloper (LANGE	ArM)	r/l

15/doos

3016001000

Wordt	gebruikt	bij	
enkelsluiting.
Multifunctioneel – arm kan 
worden omgekeerd. 
Glijdt soepel door bochten.

fms motor poelie

1/doos

5103011000

Voor bevestiging van de 
motor aan de FMS Rail.

fms meenemer

50/doos

5103011500

Voor bevestiging van 
overschuifglijder of 
voorloper aan de FMS 
tandriem.

fms retour poelie

1/doos

5103011100

Voor bevestiging aan de 
tegenovergestelde zijde 
van de motor poelie.

smart klick plafonDsteun

100/doos

1018201000

Gepoedercoat, de rail kan 
worden in en uit geklikt.

forest lubricant

Speciaal voor tandriem 
smering.

1/doos

5109010000

verstelbare smart klick 
afstanDsteun enkel

100/doos

1020801115

Rail is in en uitklikbaar, 
gepoedercoat;	
verstelbaar:
van	7,5	cm	tot	11,5	cm.

verstelbare smart klick   
afstanDsteun Dubbel

50/doos

1020801195

Rail is in en uitklikbaar, 
gepoedercoat;	verstelbaar:
van	6,5	cm	tot	10	cm	+
van 15 cm tot 19,5 cm

aluminium smart klick 
afstanDsteun

1020301…..

7,5	cm	single	(3”)	 20/doos

10	cm	single	(4”)	 20/doos

15	cm	double	(6”)	 15/doos

20	cm	double	(8”)	 15/doos

25	cm	triple	(10”)	 10/doos

Dankzij vorm en materiaal 
(aluminium)	zeer	stabiel.

fms buiGstrip

1/set 
5160100000
5160600000

Voor FMS Rail 
	 85	cm.
	 7	mtr.

fms motor

1/doos
5101001030
5101011030

5101001045
5101011045

5101001060
5101011060

5101001088

30 Watt verkrijgbaar: 
230	Volt
115 Volt

45 Watt verkrijgbaar:	
230	Volt
115 Volt

60 Watt verkrijgbaar: 
230	Volt
115 Volt

Tandem Motor

forest wanDschakelaar

1/doos

5201001910

Voor bediening van de 
gordijnen vanaf een vast 
punt.

Afm. 6,5 x 5,5 x 2,7 cm

somfY ontvanGer

Hoog frequent ontvanger
voor de Somfy 
afstandbediening.

Afmeting: 8 x 8 x 4,5 cm.

1/doos

5104011410

somfY afstanDbeDieninG

4-kanaals	hoog	frequent
afstandbediening voor
aansturen	van	maximaal
4	systemen	afzonderlijk.

1/doos

5104011400	

multi DraaDloZe wanDZenDer

2-kanaals	wandschakelaar,	te	
gebruiken in combinatie met 
de Muti ontvanger.

Afmeting: 8,5 x 8,5 x 1 cm

multi ontvanGer/wanDschakelaar

5104011411
1/stuk

multi afstanDbeDieninG

1/stuk
5201001460
5201006460

15 kanaals afstandbediening. 
Inclusief tijdklok en  
wandhouder. 
Wit
Zwart

5201001470
1/stuk

bcs/fms
Ontvanger, te gebruiken in 
combinatie met de Multi 
afstandbediening 
Afmeting: 8,5 x 8,5 x 3,5 cm.
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somfY tijDklok

Hoogfrequente tijdklok,
twee tijdstippen program
meerbaar. Moet besteld 
worden in combinatie met  
de Somfly ontvanger.

1/doos

5104011405



Gebouw besturinG

schakelaar besturinG

Domotica besturinG

hotel besturinG:

Hoog Frequent draadloos in 
combinatie met de Multi ontvanger. 
De Multi afstandbediening heeft 15 
kanalen en tevens een ingebouwde 
timer.

hooG frequent besturinG

Door middel van relais aansturing kan 
de FMS op ieder gebouw be sturings
systeem worden aan gesloten. Op  ti o neel 
ook leverbaar met een Bi Directionale 
Bus controller, waardoor data feedback 
communicatie in bijv AMX/Crestron 
Automation applicaties mogelijk is.

Draadloze of bedrade domotica 
mogelijk via het dry contact op de 
motor. Vraag voor meer informatie 
naar de Forest adviseur. 

Door middel van relais aansturing 
kan de FMS op ieder gebouw  
besturingssysteem aangesloten 
worden. Optioneel ook leverbaar 
met een Bi Directionele Bus 
controller, waardoor data feedback 
communicatie in bijv. AMX/Crestron 
Automation applicaties mogelijk is.

Voor kabel en aansluitinstructie, zie 
technische handleiding.  

besturinGsopt ies

In de aparte applicatie sheet van de FMS motor staan meer gedetailleerde schema’s met gebruikers opties aangegeven. 
Is op aanvraag en op de website beschikbaar.

FMS is eenvoudig toepasbaar in vele verschillende in 
de markt aanwezige Gebouw en Domotica systemen

forest  partnerships

www.amx.com
In Concert Partner.

www.knx.nl
KNX partner   

www.z-wave.com
Z Wave alliance partner

www.crestron.com
I2P partner      

www.smart-homes.nl 
Smart homes partner

proDuct  informatie

•		Soepel,	stil	en	snel	lopend	elektrisch	gordijnrailsysteem;
•		Hoog	frequente	besturing,	ook	voor	domotica	 

applicaties
•		Bediening	d.m.v	onder	andere	wandschakelaar,	

afstandsbediening, RF, Timer, etc.
•		Motor	loopt	soepel	en	snel	(15	cm/sec)
•		Eenvoudig	aan	te	sluiten	op	gebouw	

besturingssystemen
•		Optioneel	Bi-Directionele	Bus	controller	leverbaar,	

waardoor data feedback communicatie mogelijk is
•		Leverbaar	in	30,	45	en	60	Watt
•		Motor	poelie	verbindt	motor	met	FMS	rail
•		Alle	KS	steunen	zijn	toepasbaar		
•		Trekkracht:	0.8	Nm	(30	Watt),	1.2	Nm	(45	Watt),	 

1.6	Nm	(60	Watt)
•		Geluidsniveau	FMS	Motor	<	42	dB	(A)
•		Afmetingen	 30	Watt	Motor:	 60	x	50	x	200	mm
						 45	Watt	Motor:	 60	x	50	x	230	mm
																					 60	Watt	Motor:	 60	x	50	x	230	mm

spec if icat ies

•	Gewicht	303	gr/mtr
•	Afmetingen	20x20mm
•	Aluminium	Extrusie
•	Schaal	1:1

buiGen

De gemotoriseerde rail kan gebruikt worden in één of 
twee	90	graden	bochten.	De	rail	kan	gebogen	worden	
met	een	radius	van	20	cm.	Bochten	met	een	grotere	
radius kunnen gebogen worden met het elektrische 
buigapparaat. Ook te buigen in halfronde cirkels met 
een grote radius.

tanDem appl icat ie

Meer informatie verkrijgbaar op verzoek.

Min. 55 cm

Min. radius 50 cm30 cm

     20 mm 

20 mm
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Kleuren:	01	wit,	02	goud,	03	zilver,	05	bruin,	06	zwart

Distributeur:

fms/tcs overschuifGlijDer r/l

15/doos

5215901000

Multifunctioneel – arm kan 
worden omgekeerd. 
Glijdt soepel door bochten.

fms/tcs voorloper r/l

15/doos

5215801000

Multifunctioneel – arm kan 
worden omgekeerd. 
Glijdt soepel door bochten.

fms tanDriem

100	mtr/doos

5105501000

Flexibele	kunststof	
tandriem, welke soepel in 
de FMS Rail loopt.

fms GlijDer

250/doos

25101..000

Inklikbaar, UVbestendig, 
kunststof,
10	glijders	per	strip.

Kleuren:	01,	02,	03,	05,	06	

fms rail

10/bundel

5101001580
5101001700

Aluminium	extrusie, 
gepoedercoat.	Lengtes:
5.80	mtr.
7	mtr.

fms/tcs voorloper (LANGE	ArM)	r/l

15/doos

3016001000

Wordt	gebruikt	bij	
enkelsluiting.
Multifunctioneel – arm kan 
worden omgekeerd. 
Glijdt soepel door bochten.

fms motor poelie

1/doos

5103011000

Voor bevestiging van de 
motor aan de FMS Rail.

fms meenemer

50/doos

5103011500

Voor bevestiging van 
overschuifglijder of 
voorloper aan de FMS 
tandriem.

fms retour poelie

1/doos

5103011100

Voor bevestiging aan de 
tegenovergestelde zijde 
van de motor poelie.

smart klick plafonDsteun

100/doos

1018201000

Gepoedercoat, de rail kan 
worden in en uit geklikt.

forest lubricant

Speciaal voor tandriem 
smering.

1/doos

5109010000

verstelbare smart klick 
afstanDsteun enkel

100/doos

1020801115

Rail is in en uitklikbaar, 
gepoedercoat;	
verstelbaar:
van	7,5	cm	tot	11,5	cm.

verstelbare smart klick   
afstanDsteun Dubbel

50/doos

1020801195

Rail is in en uitklikbaar, 
gepoedercoat;	verstelbaar:
van	6,5	cm	tot	10	cm	+
van 15 cm tot 19,5 cm

aluminium smart klick 
afstanDsteun

1020301…..

7,5	cm	single	(3”)	 20/doos

10	cm	single	(4”)	 20/doos

15	cm	double	(6”)	 15/doos

20	cm	double	(8”)	 15/doos

25	cm	triple	(10”)	 10/doos

Dankzij vorm en materiaal 
(aluminium)	zeer	stabiel.

fms buiGstrip

1/set 
5160100000
5160600000

Voor FMS Rail 
	 85	cm.
	 7	mtr.

fms motor

1/doos
5101001030
5101011030

5101001045
5101011045

5101001060
5101011060

5101001088

30 Watt verkrijgbaar: 
230	Volt
115 Volt

45 Watt verkrijgbaar:	
230	Volt
115 Volt

60 Watt verkrijgbaar: 
230	Volt
115 Volt

Tandem Motor

forest wanDschakelaar

1/doos

5201001910

Voor bediening van de 
gordijnen vanaf een vast 
punt.

Afm. 6,5 x 5,5 x 2,7 cm

somfY ontvanGer

Hoog frequent ontvanger
voor de Somfy 
afstandbediening.

Afmeting: 8 x 8 x 4,5 cm.

1/doos

5104011410

somfY afstanDbeDieninG

4-kanaals	hoog	frequent
afstandbediening voor
aansturen	van	maximaal
4	systemen	afzonderlijk.

1/doos

5104011400	

multi DraaDloZe wanDZenDer

2-kanaals	wandschakelaar,	te	
gebruiken in combinatie met 
de Muti ontvanger.

Afmeting: 8,5 x 8,5 x 1 cm

multi ontvanGer/wanDschakelaar

5104011411
1/stuk

multi afstanDbeDieninG

1/stuk
5201001460
5201006460

15 kanaals afstandbediening. 
Inclusief tijdklok en  
wandhouder. 
Wit
Zwart

5201001470
1/stuk

bcs/fms
Ontvanger, te gebruiken in 
combinatie met de Multi 
afstandbediening 
Afmeting: 8,5 x 8,5 x 3,5 cm.

FM
S-

01
-2

01
1

somfY tijDklok

Hoogfrequente tijdklok,
twee tijdstippen program
meerbaar. Moet besteld 
worden in combinatie met  
de Somfly ontvanger.

1/doos

5104011405
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Kleuren:	01	wit,	02	goud,	03	zilver,	05	bruin,	06	zwart

Distributeur:

fms/tcs overschuifGlijDer r/l

15/doos

5215901000

Multifunctioneel – arm kan 
worden omgekeerd. 
Glijdt soepel door bochten.

fms/tcs voorloper r/l

15/doos

5215801000

Multifunctioneel – arm kan 
worden omgekeerd. 
Glijdt soepel door bochten.

fms tanDriem

100	mtr/doos

5105501000

Flexibele	kunststof	
tandriem, welke soepel in 
de FMS Rail loopt.

fms GlijDer

250/doos

25101..000

Inklikbaar, UVbestendig, 
kunststof,
10	glijders	per	strip.

Kleuren:	01,	02,	03,	05,	06	

fms rail

10/bundel

5101001580
5101001700

Aluminium	extrusie, 
gepoedercoat.	Lengtes:
5.80	mtr.
7	mtr.

fms/tcs voorloper (LANGE	ArM)	r/l

15/doos

3016001000

Wordt	gebruikt	bij	
enkelsluiting.
Multifunctioneel – arm kan 
worden omgekeerd. 
Glijdt soepel door bochten.

fms motor poelie

1/doos

5103011000

Voor bevestiging van de 
motor aan de FMS Rail.

fms meenemer

50/doos

5103011500

Voor bevestiging van 
overschuifglijder of 
voorloper aan de FMS 
tandriem.

fms retour poelie

1/doos

5103011100

Voor bevestiging aan de 
tegenovergestelde zijde 
van de motor poelie.

smart klick plafonDsteun

100/doos

1018201000

Gepoedercoat, de rail kan 
worden in en uit geklikt.

forest lubricant

Speciaal voor tandriem 
smering.

1/doos

5109010000

verstelbare smart klick 
afstanDsteun enkel

100/doos

1020801115

Rail is in en uitklikbaar, 
gepoedercoat;	
verstelbaar:
van	7,5	cm	tot	11,5	cm.

verstelbare smart klick   
afstanDsteun Dubbel

50/doos

1020801195

Rail is in en uitklikbaar, 
gepoedercoat;	verstelbaar:
van	6,5	cm	tot	10	cm	+
van 15 cm tot 19,5 cm

aluminium smart klick 
afstanDsteun

1020301…..

7,5	cm	single	(3”)	 20/doos

10	cm	single	(4”)	 20/doos

15	cm	double	(6”)	 15/doos

20	cm	double	(8”)	 15/doos

25	cm	triple	(10”)	 10/doos

Dankzij vorm en materiaal 
(aluminium)	zeer	stabiel.

fms buiGstrip

1/set 
5160100000
5160600000

Voor FMS Rail 
	 85	cm.
	 7	mtr.

fms motor

1/doos
5101001030
5101011030

5101001045
5101011045

5101001060
5101011060

5101001088

30 Watt verkrijgbaar: 
230	Volt
115 Volt

45 Watt verkrijgbaar:	
230	Volt
115 Volt

60 Watt verkrijgbaar: 
230	Volt
115 Volt

Tandem Motor

forest wanDschakelaar

1/doos

5201001910

Voor bediening van de 
gordijnen vanaf een vast 
punt.

Afm. 6,5 x 5,5 x 2,7 cm

somfY ontvanGer

Hoog frequent ontvanger
voor de Somfy 
afstandbediening.

Afmeting: 8 x 8 x 4,5 cm.

1/doos

5104011410

somfY afstanDbeDieninG

4-kanaals	hoog	frequent
afstandbediening voor
aansturen	van	maximaal
4	systemen	afzonderlijk.

1/doos

5104011400	

multi DraaDloZe wanDZenDer

2-kanaals	wandschakelaar,	te	
gebruiken in combinatie met 
de Muti ontvanger.

Afmeting: 8,5 x 8,5 x 1 cm

multi ontvanGer/wanDschakelaar

5104011411
1/stuk

multi afstanDbeDieninG

1/stuk
5201001460
5201006460

15 kanaals afstandbediening. 
Inclusief tijdklok en  
wandhouder. 
Wit
Zwart

5201001470
1/stuk

bcs/fms
Ontvanger, te gebruiken in 
combinatie met de Multi 
afstandbediening 
Afmeting: 8,5 x 8,5 x 3,5 cm.

FM
S-

01
-2

01
1

somfY tijDklok

Hoogfrequente tijdklok,
twee tijdstippen program
meerbaar. Moet besteld 
worden in combinatie met  
de Somfly ontvanger.

1/doos

5104011405


