
 Dades tècniques

JE50/10 JE50/20 JE50/30 JE50/40 JE50/50

Nm 10 20 30 40 50
Rpm 17 17 17 17 13

 Turns ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
V~Hz 230~50 230~50 230~50 230~50 230~50

A 0,68 0,84 0,95 1,06 1,06
W 155 203 226 244 244

Min 4 4 4 4 4
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es  ¿Qué ofrece el motor radio JE50R4AW a un 
toldo

• Todas las programaciones se realizan desde cualquier 
emisor R4

• Motor versátil: toldos de brazo articulado, punto  recto, 
de caída, así como también en toldos con cofres, semi-
cofres o toldos abiertos

• Para toldos tipo cofre, tiene 4 puntos preestablecidos 
de intensidad de fuerza para cerrar el cofre (25%, 50%, 
75% o 100%) regulados por el emisor

• Tensado automático del tejido, al abrirse completamen-
te, se retrae unos centímetros, para corregir las imper-
fecciones en la tela (alargamiento de las fibras)

• Desactivación del sensor solar (del  SW4) desde el bo-
tón dedicado del emisor EMSTEEL1S o TITANIUM3S

• 3 posiciones intermedias automáticas
• Posición preferida del usuario fácilmente programable 

desde el emisor
• Admite un máximo de 15 mandos a distancia, que pue-

den añadirse desde uno previamente reconocido, des-
de el motor o después de un corte de corriente

• Puede ser controlado en local o desde cualquier otro 
lugar, con un smartphone o tablet (android o iOS), a 
través del hub IHG. También compatible con Alexa y 
Google Home

cat Què ofereix el motor radio JE50R4AW a un 
tendal?

• Totes les programacions es realitzen des de qualsevol 
emissor R4

• Motor versàtil: tendals de braç articulat, punt recte, de cai-
guda, així com també en tendals amb cofres, semi cofres 
o tendals oberts

• Per a tendals tipus cofre, té 4 punts preestablerts d’in-
tensitat de força per a tancar el cofre (25%, 50%, 75% o 
100%) regulats per l’emissor

• Tibat automàtic del teixit, en obrir-se completament, es 
retreu uns centímetres, per a corregir les imperfeccions 
en la tela (allargament de les fibres)

• Desactivació del sensor solar (del SW4) des del botó de-
dicat de l’emissor EMSTEEL1S o TITANIUM3S

• 3 posicions intermèdies automàtiques
• Posició preferida de l’usuari fàcilment programable des 

de l’emissor
• Admet un màxim de 15 comandaments a distància, que 

poden afegir-se des d’un prèviament reconegut, des del 
motor o després d’un tall de corrent

• Pot ser controlat en local o des de qualsevol altre lloc, 
amb un telèfon intel·ligent o tauleta (android o iOS), a tra-
vés del hub IHG. També compatible amb Alexa i Google 
Home 

JE50R4AW
motor ràdio amb final 
de carrera electrònic

motor radio con final 
de carrera electrónico

 Tendal de braços articulats amb tensió, cofre
obertura màxima →
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Ø 78 mm
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 Tendal de punt recte amb tensió, Tub 70mm

45 2 braços 3 braços 4 braços 5 braços 6 braços

monoblock 30Nm20Nm

cofre 40Nm30Nm20Nm

N F

 Opcions de cablejat

Polsador - Pulsador
Polsador - Pulsador

Neutre - Neutro
Fase - Fase

Terra - Tierra

tensionament automàtic 



cat Què ofereix el motor radio JE50R4AWLED a 
un tendal amb llum led?

• Totes les programacions es realitzen des de qualsevol 
emissor R4

• Motor per a tendals amb il·luminació LED, compta amb 
un transformador de 24V per a la connexió directa de sis-
temes d’il·luminació LED de fins a 80W

• Una vegada que es reconeix l’emissor EMSTEEL1L o 
TITANIUM3SL, tant el Motor com el LED s’activen au-
tomàticament

• Des de l’emissor EMSTEEL1LED es pot regular la inten-
sitat de la llum del LED segons sigui necessari

• El LED s’apaga automàticament quan el tendal es tanca 
completament

• 4 punts preestablerts d’intensitat de força per a tancar el 
cofre (25%, 50%, 75% o 100%) regulats per l’emissor

• Tibat automàtic del teixit, en obrir-se completament, es 
retreu uns centímetres, per a corregir les imperfeccions 
en la tela (allargament de les fibres)

• Posició preferida de l’usuari fàcilment programable des 
de l’emissor

• Pot ser controlat en local o des de qualsevol altre lloc, 
amb un telèfon intel·ligent o tauleta (android o iOS), a tra-
vés del hub IHG. També compatible amb Alexa i Google 
Home

JE50R4AWLED

es  ¿Qué ofrece el motor radio JE50R4AWLED a 
un toldo con luz led?

• Todas las programaciones se realizan desde cualquier 
emisor R4

• Motor para toldos con iluminación LED, cuenta con un 
transformador de 24V para la conexión directa de siste-
mas de iluminación LED de hasta 80W

• Una vez que se reconoce el emisor EMSTEEL1L  o 
TITANIUM3SL, tanto el Motor como el LED se activan 
automáticamente

• Desde el emisor EMSTEEL1LED se puede regular la 
intensidad de la luz  del LED según sea necesario

• El LED se apaga automáticamente cuando el toldo se 
cierra completamente

• 4 puntos preestablecidos de intensidad de fuerza para 
cerrar el cofre (25%, 50%, 75% o 100%) regulados por 
el emisor

• Tensado automático del tejido, al abrirse completamen-
te, se retrae unos centímetros, para corregir las imper-
fecciones en la tela (alargamiento de las fibras)

• Posición preferida del usuario fácilmente programable 
desde el emisor

• Puede ser controlado en local o desde cualquier otro 
lugar, con un smartphone o tablet (android o iOS), a 
través del hub IHG. También compatible con Alexa y 
Google Home

motor ràdio amb final 
de carrera electrònic

motor radio con final 
de carrera electrónico
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Vermell - Led 24V (+)
Negre - Led 24V (-)
Blau - Neutre
Marró - Fase
Verd/Groc - Terra

alimentació directa del led

N F

 Dades tècniques

JE50/10 JE50/20 JE50/30 JE50/40 JE50/50

Nm 10 20 30 40 50
Rpm 17 17 17 17 13

 Turns ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
V~Hz 230~50 230~50 230~50 230~50 230~50

A 0,68 0,84 0,95 1,06 1,06
W 155 203 226 244 244

Min 4 4 4 4 4

 Tendal de braços articulats amb tensió, cofre
obertura màxima →
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Ø 70 mm
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Ø 78 mm

50Nm40Nm

3 braços
Ø 70 mm

50Nm40Nm

3 braços
Ø 78 mm

50Nm

 Tendal de punt recte amb tensió, Tub 70mm

45 2 braços 3 braços 4 braços 5 braços 6 braços

monoblock 30Nm20Nm

cofre 40Nm30Nm20Nm

 Opcions de cablejat
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JE60R4AW
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cat Què ofereix el motor radio JE50R4AW a un 
tendal?

• Totes les programacions es realitzen des de qualsevol 
emissor R4

• Motor versàtil: tendals de braç articulat, punt recte, de cai-
guda, així com també en tendals amb cofres, semi cofres 
o tendals oberts

• Per a tendals tipus cofre, té 4 punts preestablerts d’in-
tensitat de força per a tancar el cofre (25%, 50%, 75% o 
100%) regulats per l’emissor

• Tibat automàtic del teixit, en obrir-se completament, es 
retreu uns centímetres, per a corregir les imperfeccions 
en la tela (allargament de les fibres)

• Desactivació del sensor solar (del SW4) des del botó de-
dicat de l’emissor EMSTEEL1S o TITANIUM3S

• 3 posicions intermèdies automàtiques
• Posició preferida de l’usuari fàcilment programable des 

de l’emissor
• Admet un màxim de 15 comandaments a distància, que 

poden afegir-se des d’un prèviament reconegut, des del 
motor o després d’un tall de corrent

• Pot ser controlat en local o des de qualsevol altre lloc, 
amb un telèfon intel·ligent o tauleta (android o iOS), a tra-
vés del hub IHG. També compatible amb Alexa i Google 
Home 

es  ¿Qué ofrece el motor radio JE50R4AW a un 
toldo

• Todas las programaciones se realizan desde cualquier 
emisor R4

• Motor versátil: toldos de brazo articulado, punto  recto, 
de caída, así como también en toldos con cofres, semi-
cofres o toldos abiertos

• Para toldos tipo cofre, tiene 4 puntos preestablecidos 
de intensidad de fuerza para cerrar el cofre (25%, 50%, 
75% o 100%) regulados por el emisor

• Tensado automático del tejido, al abrirse completamen-
te, se retrae unos centímetros, para corregir las imper-
fecciones en la tela (alargamiento de las fibras)

• Desactivación del sensor solar (del  SW4) desde el bo-
tón dedicado del emisor EMSTEEL1S o TITANIUM3S

• 3 posiciones intermedias automáticas
• Posición preferida del usuario fácilmente programable 

desde el emisor
• Admite un máximo de 15 mandos a distancia, que pue-

den añadirse desde uno previamente reconocido, des-
de el motor o después de un corte de corriente

• Puede ser controlado en local o desde cualquier otro 
lugar, con un smartphone o tablet (android o iOS), a 
través del hub IHG. También compatible con Alexa y 
Google Home

motor ràdio amb final 
de carrera electrònic

motor radio con final 
de carrera electrónico

 Dades tècniques

JE60/100

Nm 100

Rpm 12

 Turns ∞

V~Hz 230~50

A 1,60

W 360

Min 4

 Tendal de braços articulats amb tensió, cofre
obertura màxima →
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 Tendal de braços articulats amb tensió
obertura màxima →
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N F

 Opcions de cablejat

Polsador - Pulsador
Polsador - Pulsador

Neutre - Neutro
Fase - Fase

Terra - Tierra


