
IN
VISIBLE luikbediening

INVISIBLE elektrische luikbediening

Met de INVISIBLE elektrische luikbediening worden gemak en functionaliteit gecombineerd. Niet meer naar 
buiten om uw luiken handmatig te openen en te sluiten. Nee, met één druk op de knop uw luiken bedienen, 
dat is de toekomst. Dit universele systeem is bij uitstek geschikt voor luiken op de verdieping, waarmee een 
optimale functionaliteit bereikt kan worden. Koppeling met domotica is uiteraard mogelijk. Informeert u 
vrijblijvend naar de mogelijkheden bij JOBÉ Luikbeslag, wij hebben al ruim 5 jaar ervaring met dit systeem. 
Referentieprojecten kunt u vinden op www.luikbedieningen.nl
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•	 Makkelijker	kan	niet,	met	een	schakelaar	uw	luiken	openen	en	

sluiten.

•	 Ook	te	gebruiken	met	Domotica	systemen

•	 Zeer	compact	en	daarom	onopvallend

•	 Sterke	materialen

•	 Ook	uit	te	voeren	met	tijdschakelaar,	vraag	naar	de																									

mogelijkheden

•	 Montage	is	mogelijk	door	een	team	van	specialisten

•	 Meer	informatie	en	referenties	op	www.luikbedieningen.nl

Kenmerken
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Principedetail kozijnmontage
Voor luiken die op het kozijn zijn 
gemonteerd kan de INVISIBLE ook 
toegepast worden. Veelal zullen de 
kozijnstijlen niet breed genoeg zijn om 
de motor daar in te boren. Hiervoor wordt 
met behulp van een speciale arm en een 
glijstang het luik aangedreven. De motor 
zit nu achter het luik in de muur geboord.

Principedetail muurmontage
De INVISIBLE elektrische luikbediening is 
standaard geschikt voor muurmontage. 
De motor wordt in de muur geboord en 
gelijmd, waarna hij middels een speciaal 
geheng met het luik gekoppeld wordt. 

Naast muurmontage kan de INVISIBLE 
elektrische luikbediening ook achteraf 
geplaatst worden, zelfs bij luiken die op 
het kozijn gemonteerd zijn. Zie hiervoor 
onderstaand voorbeeld. Speciale 
hulpstukken worden hiervoor door JOBÉ 
Luikbeslag ontworpen en geproduceerd.
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Regeling en bediening
Bediening van de luiken gaat bedraad 
middels schakelaars en domotica 
koppeling of draadloos met een 
handzender. Door bijvoorbeeld een 
KNX aansturing, is bediening van uw 
luiken haast onbegrendst. Denk hierbij 
aan bediening middels uw telefoon of 
automatische bediening aan de hand van 
de hoeveelheid zonlicht. In combinatie 
met isolerende luiken past dit natuurlijk 
goed in de huidige energieneutrale 
woningbouw.

JOBÉ Luikbeslag heeft al diverse grote 
projecten met dit systeem opgeleverd 
en levert en installeert alle onderdelen in 
eigen beheer. 

Elektrische aansluiting
U kunt kiezen voor een centrale of een 
decentrale plaatsing van de voeding 
en regelaars. E.e.a. is afhankleijk van de 
situatie en uw persoonlijke voorkeur.

Bij nieuwbouw is centrale plaatsing 
van alle regelaars en voedingen aan te 
bevelen, bij renovatie/bestaande bouw 
kan wellicht een decentrale plaatsing per 
raam erg praktisch zijn. 

JOBÉ Luikbeslag kan u als 
ervaringsdeskundige hierin uitstekend 
adviseren.

3x1mm2 (max 50m)
openen

24V
0 VM2

24V
0 VM1

voeding24V +
-

2x1,5mm2

M2

M1

Per raam is een regelunit noodzakelijk. Centrale plaatsing van alle regelunits op 
<50m van de ramen heeft de voorkeur aangezien dan ook de voeding centraal zit.
Decentraal kan ook, dan komt de regelunit vlak bij het raam (in bv. inbouwdoos) en 
zullen daar de desbetreffende leidingen naartoe gelegd moeten worden.

2x1,5mm2 (max 50m)

2x1,5mm2 (max 50m)

0 V 
sluiten

regelunit -bedraad- 

RaamLuik links Luik rechts

Aansluitschema elektrische luikaandrijving type: JOBE-bedraad-L/R

pulscontact via 
schakelaar en/of 
domotica

M2M1
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Per raam is een regelunit noodzakelijk. Centrale plaatsing van alle regelunits op 
<50m van de ramen heeft de voorkeur aangezien dan ook de voeding centraal zit.
Decentraal kan ook, dan komt de regelunit vlak bij het raam (in bv. inbouwdoos) en 
zullen daar de desbetreffende leidingen naartoe gelegd moeten worden.

2x1,5mm2 (max 50m)

2x1,5mm2 (max 50m)

0 V 
sluiten

regelunit -bedraad- 

RaamLuik links Luik rechts

Aansluitschema elektrische luikaandrijving type: JOBE-bedraad-L/R
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schakelaar en/of 
domotica

M2M1
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Bedieningen

Artikelcode

Afstandsbediening t.b.v. draadloze aansturing (2-k)

093.02.01

Universele inbouw pulsschakelaar

093.02.05

Afstandsbediening 
t.b.v.draadloze aansturing

(2-kanaals)

Universele inbouw 
pulsschakelaar

Afstandsbediening
Voor	draadloze	bediening	van	1	of	
meerdere	luikmotoren.	Maximaal	2	
verschillende	luiken	of	luikgroepen	te	
programmeren.	

Universele pulsschakelaar
Pulsschakelaar	voor	bedraad	bedienen	van	
1	of	meerdere	luiken.

Motor en toebehoren

Artikelcode L/R Afwerking

Motor

093.01.01 L Zwart gecoat

093.01.02 R Zwart gecoat

Lijmhuls

093.01.10 RVS

Losse overbrengingsunit

093.01.20 L Zwart gecoat

093.01.21 R Zwart gecoat

Motorset	bestaande	uit	motor	met	
inlijmhuls,	ring,	afdekplaatje	en	koppelpen.	
Per	luik	is	minimaal	1	set	noodzakelijk.	
Afhankelijk	van	de	luikafmeting	en	de	
toepassing	kunnen	meerdere	motoren	
per	luik	toegepast	worden.	Bijpassende	
regelaars	staan	op	pagina	6.

Motor Lijmhuls

Losse overbrengingsunit
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Regelaars

Artikelcode Type

Bedraad

093.03.01 Standaard (S)

093.03.02 A

093.03.03 B

093.03.04 C

093.03.05 D

Draadloos

093.03.11 Standaard (S)

093.03.12 A

093.03.13 B

093.03.14 C

093.03.15 D

Speciale programmering

093.03.99

De	regelaar/ontvanger	zorgt	er	voor	dat	
de	luiken	volgens	een	bepaalde	volgorde	
aangestuurd	worden.	Voor	overlappende	
luiken,	grote	luiken	en	luiken	met	een	deklat	
zijn	er	andere	regelaars	beschikbaar.

In	de	tekening	hiernaast	zijn	de	
verschillende	mogelijkheden	weergegeven	
met	de	daarbij	behorende	regelaar.

Indien	nodig	kan	een	hiervan	afwijkende	
situatie	geprogrammeerd	worden.

S S

B B

S A

S A D

S D S

A C A
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Voedingen

Artikelcode Watt Motoren

Inbouwvoeding

093.04.01 100 4

Voeding DIN rail

093.04.02 60 2

093.04.03 120 4

093.04.04 240 8

093.04.05 480 10

093.04.06 960 20

Hang-en sluitwerk

Artikelcode

Geheng t.b.v. koppeling luik-motor

093.05.01

Arm+glijstang t.b.v. montage achter luik

093.05.02

Maatwerkoplossing

093.05.03

Inbouwvoeding
Deze	compacte	inbouwvoeding	is	
uitermate	geschikt	als	voeding	bij	een	enkel	
raam	waarbij	de	voeding	bij	het	raam	
geplaatst	kan	worden.

Voeding DIN rail
Als	er	meerdere	luiken	aangedreven	
worden	is	een	centraal	geplaatste	voeding	
de	meest	efficiënte	oplossing.	Afhankelijk	
van	het	aantal	luikmotoren	kan	de	
geschikte	voeding	gebruikt	worden.	Aan	de	
achterzijde	is	de	voeding	vorzien	van	een	
DIN-rail	aansluiting.

Inbouwvoeding 100W

Voeding DIN rail 480W

Geheng t.b.v. koppeling luik-motor
Maatwerk	geheng	welke	het	luik	met	de	
motor	koppelt.

Arm+glijstang t.b.v. montage achter luik
Set	beslag	om	een	achter	het	luik	
geplaatste	INVISIBLE	luikmotor	te	koppelen	
met	het	luik.

Maatwerkoplossing
Voor	afwijkende	situaties	heeft	JOBÉ	
Luikbeslag	een	geschikte	oplossing.	
Maatwerk	is	al	30	jaar	onze	specialiteit.	

Geheng t.b.v. koppeling luik-motor

Arm+glijstang t.b.v. montage achter luik
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Installatiekasten

Artikelcode

Besturingskast, compleet bedraad en gemonteerd

093.06.01

Montage toebehoren

Artikelcode

Lijm incl. mengtuit, voor twee motoren

093.07.01

Montageplaat

093.07.02

Diamantboor 65mm incl. adapter

093.07.03

Uitvulring

093.07.04 3 mm

093.07.05 Maatwerk

Afhankelijk	van	het	aantal	de	
automatiseren	luiken	en	de	
installatiemethode	(centraal	/	decentraal)	
kan	JOBÉ	Luikbeslag	hiervoor	ook	de	
complete	besturingskast	leveren.	Samen	
met	de	installateur	worden	de	elektrische	
schema’s	gemaakt	waardoor	een	
professionele	installatie	ontstaat.

Lijm incl. mengtuit
Voor	het	verankeren	van	de	motor	in	de	
muur	gebruiken	wij	enkel	hoogwaardige	
lijmen	van	Fisscher.	Met	de	speciale	
verlengde	mengtuit	kan	de	lijm	gelijkmatig	
rond	de	motor	aangebracht	worden.

Diamantboor
Geschikt	voor	het	boren	van	het	motorgat	
in	de	buitenmuur.	Voor	droog	gebruik.	
Inclusief	adapter.

Montageplaat
Om	het	inlijmen	van	de	motoren	te	
vereenvoudigen	hebben	we	een	speciale	
montageplaat	ontwikkeld.	Hiermee	blijft	
de	motorbehuizing	recht	zitten	en	worden	
beschadigingen	aan	de	motor	tijdens	het	
inlijmen	voorkomen.

Uitvulring
Als	de	motor	iets	buiten	de	muur	steekt	dekt	
deze	ring	de	zichtzijde	van	de	huls	af.	Ook	
geschikt	bij	overlappende	luiken	waarbij	de	
motor	ca.	30mm	naar	buiten	komt.

Lijm incl. mengtuit

Montageplaat

Diamantboor

Uitvulring
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