
  POHONY A ŘÍZENÍ

Zvyšují komfort užívání
a prodlužují životnost celé rolety

Specialisté na rolovací systémy



Co jsme schopni Vám nabídnout?
Kompletnínabídka trubkových pohonů pro roletovou techniku – NABÍZÍME

ucelenou řadu pohonů, umíme najít řešení přímo “na míru”

Jednoduché připojení napájecího kabelu - pohony jsou vybaveny zásuvkou, délka kabelu záleží jen na Vás

Revoluční nastavení poloh a reset u pohonu SES přímo ovládacím vypínačem zákazníka - nepotřebujeme 

žádný nástroj

Jedinečné pohony s radiovým přijímačem je možné místně ovládat také klasickým roletovým vypínačem

Spolehlivé - radiová komunikace probíhá na frekvenci 868,3 MHz - frekvence s velkým dosahem a odol-

ností proti vnějšímu rušení, určena především pro rolovací techniku

Na co byste neměli zapomenout – ochrana Vašich rolet

Inteligentní pohony Vám nabízejí:

Ochranu při najetí rolety na překážku.

Při pohybu rolety dolů, resp. při najetí na překážku roleta zastaví a reverzuje (vyjede o kousek zpět). Nedojde tak 

k poškození rolety a předmětu, který byl zapomenut na okně – například květináč. 

Ochrana při námraze a přimrznutí pancíře rolety.

V případě námrazy rolety se pohon automaticky vypne, aby nedošlo k poškození rolety či motoru působením 

tahových sil.





SE - ELEKTRONIC 
 - pohon s elektronickým vypínáním v koncových polohách a mez-

ipoloze

 

SEL - ELEKTRONIC LUXUS 
 - pohon s elektronickým vypínáním v koncových polohách a mez-

ipoloze

 - ochrana při najetí na překážku a proti přimrznutí

SES - ELEKTRONIC SECURITE
 - pohon s elektronickým vypínáním v koncových polohách a mez-

ipoloze

 - ochrana při najetí na překážku a proti přimrznutí

 - samočinné vyrovnání změn délky rolety

 - přenastavení  koncových poloh stávajícím roletovým vypínačem

SE - R - ELEKTRONIC - RADIO
 - pohon s integrovaným rádiovým přijímačem 868,3 MHz

 - elektronické nastavení poloh pomocí rádiového ovladače

 

SEL - R - ELEKTRONIC - LUXUS - RADIO
 - pohon s integrovaným rádiovým přijímačem 868,3 MHz

 - elektronické nastavení poloh pomocí rádiového ovladače

 - ochrana při najetí na překážku a proti přimrznutí

 - při najetí na překážku motor reverzuje zpět

SES - R - ELEKTRONIC SECURITE - RADIO
 - pohon s integrovaným rádiovým přijímačem 868,3 MHz

 - elektronické nastavení poloh pomocí rádiového ovladače

 - ochrana při najetí na překážku a proti přimrznutí

 - samočinné vyrovnání změn délky rolety

 - přenastavení  koncových poloh stávajícím roletovým vypínačem 

nebo rádiovým ovladačem

Výběr nejpoužívanějších rádiových ovládacích prvků
k elektronickým pohonům

www.minirol.eu

Pohony pro rolety
- jednotlivé typy a jejich vlastnosti

Místní (lokální) ovladač
i-R Wall Send
 - jednokanálový vysílač pro ovládání otevřít 

- stop - zavřít

 - možnost nastavení mezipolohy a větrací 

polohy

 - manuální – automatické ovládání, možnost 

vypnutí řídící automatiky

Centrální ovladač
i-R Timer Plus
 - týdenní hodiny s radiovým vysílačem, 

menu v češtině

 - program umožňuje nastavit různé časy 

otevírání, zavírání, blokování

 - funkce ASTRO – vytahování rolety podle 

nastavení, spouštění podle astrofunkce,

 - pohyb rolet v závislosti na východu a zá-

padu slunce

 - dovolenkový program - roleta se sama 

pohybuje v náhodném čase

 - možnost nastavení přesné zeměpisné 

šířky a délky

 - automatická změna letní/zimní čas - 

možnost připojení slunečního čidla

 - je i ve formě drátového provedení

Kombinované čidlo
s radiovým vysílačem
 - jednokanálový radiový vysílač se slunečním, 

světelným a tříštivým senzorem

 - manuální/automatické ovládání s možností 

vypnutí automatiky

 - jednoduché nastavení požadované inten-

zity světla

 - při dosažení nastavené intenzity roleta 

(y) sjedou do požadované polohy a při 

poklesu intenzity vyjedou opět do horní 

polohy



Dálkový ovladač
jednokanálový –i-R Send 1
 - jednokanálový vysílač

 - lze naladit jednu roletu nebo jednu skupinu 

rolet

 - možnost nastavení mezipolohy

Dálkový ovladač
pětikanálový –i-R Send 5
 - pětikanálový vysílač + centrální kanál 

(všech pět kanálů najednou) 

 - možnost nastavení mezipolohy jednotlivě 

pro každý kanál

Dálkový ovladač pětikanálový s 
displejem
i-R- Multi Send Plus
 - multifunkční pěti-kanálový přenosný 

ovladač s možností nastavení každého 

kanálu samostatně + centrální kanál (všech 

kanálů najednou) - manuální/automatické 

ovládání s možností vypnutí automatiky, 

menu v češtině

 - možnost nastavení mezipolohy jednotlivě 

pro každý kanál

 - funkce večerní astrofunkce – vytahování ro-

lety podle nastavení, spouštění při západu 

slunce

 - dovolenkový program - roleta se sama po-

hybuje v nedefinovaném čase 

 - možnost nastavení přesné zeměpisné šířky 

a délky

 - možnost volby města

Specialisté na rolovací systémy



Partner

Proč motorové rolety?
Bezpečnost a ovládání
Roleta zabrání nežádoucím pohledům zvenčí, rolety dokáží spolehlivě zajistit Vaše soukromí.

Díky automatickému ovládání bude Váš dům vypadat stále jako obydlený. A to  i v případě, že jste na dovolené. 

Pokud bude nezvaný návštěvník chtít rozbitím okna vejít do domu, otřesové čidlo zajistí okamžité zavření rolet.

Úspora nákladů
Automatizované rolety dokáží v létě reagovat na intenzitu slunečního svitu i v případě, že nejste doma, chrání tak Vaše květiny i zařízení 

Vašeho domu. Díky svým fyzikálním vlastnostem vytvářejí příjemnou tepelnou pohodu a šetří náklady na klimatizaci.

Komfort
Automatika Vám umožní nastavit na každý den  různé časy otevírání a zavírání. Stačí jediné stisknutí tlačítka.

Případně můžete přepnout do režimu ASTRO, kdy Vaše rolety řídí sluníčko.
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