Pohony a řízení pro markýzy
Motory a automatizované systémy Radio Technology Somfy

Pohony a řízení pro markýzy

Automatizací vaší markýzy využijete svou terasu na maximum

Komfort bez námahy
Jedno stisknutí tlačítka
na dálkovém ovladači
a markýza se nastaví
podle vašeho přání.
Zapomeňte na manuální
ovládání pomocí kliky.

Prodlužte životnost
markýzy

Chraňte terasu i interiér
svého domu

Užijte si více času
na terase

Pohon zajistí její šetrný a rovnoměrný chod a větrná automatika
ochranu před poškozením.

Díky slunečnímu čidlu se
markýza automaticky vytáhne,
pokud slunce začne svítit
příliš intenzivně.

Ve dne, večer, v noci,
na jaře i na podzim.
Doplňte markýzu
o světelné a topné
panely.

Vyberte si nejvhodnější technologii pro vás i váš dům

Kabelová technologie (WT)

Bezdrátové dálkové ovládání (RTS)

Bezdrátové dálkové ovládání (io)

- Ovladač a pohon jsou propojeny kabelem.
- Ovladač je v tomto případě vždy nástěnný.
- Tímto způsobem lze ovládat jak jednu
jedinou markýzu, tak i více zařízení.
- V případě ovládání více zařízení jsou
jednotlivé ovladače ještě propojeny
slaboproudým kabelem, díky kterému
lze zadávat centrální povely - manuální
z centrálního ovladače nebo automatické
(centrální spínací hodiny, sluneční
nebo větrná automatika...).

-M
 arkýza je ovládána pomocí rádiových povelů,
vysílaných z ovladače do přijímače.
- S ystém bezdrátového ovládání lze instalovat
s minimálními nároky na kabeláž, která se
při použití pohonů s vestavěným přijímačem
dálkového ovládání omezuje pouze na přívod
230 V k pohonu.
- S e systémem rádiového ovládání markýzy získáte
navíc možnost snadno změnit nebo rozšířit
stávající instalaci o další prvky pro vyšší komfort,
jako jsou například světelný či topný panel.

- io-homecontrol® systém je obousměrný rádiový
protokol, umožňující přenášet zpětné hlášení
a vyjít tak vstříc potřebám uživatelů. To poskytlo
společnosti Somfy možnost navrhnout nové
funkce, které usnadňují integraci, implementaci
a monitorování různých instalací, které uživatelům
usnadňují život!
- Somfy nabízí široký sortiment pohonů io, které
umožňují různým zařízením v domě komunikovat
s uživatelem a mezi sebou.
- Dále nabízí široký výběr dálkových ovladačů a automatických systémů, které umožní přizpůsobení
instalace uživateli, vše pohodlně a bez zbytečných
omezení.
www.io-homecontrol.cz

Vše, co potřebujete vědět o pohonech a řízení pro markýzy

Motorový pohon je vhodný pro každou markýzu!

Somfy doporučuje

Vyberte si jakoukoli markýzu a Somfy vám nabídne
jednoduché a spolehlivé automatické řešení!

Vyberte si kazetovou markýzu poháněnou motorem
Orea RTS, který ji ochrání a prodlouží tak její životnost!

Orea RTS
Standardní
markýza

Polokazetová
markýza

Kazetová
markýza

Zastínění zimní
zahrady

Změna manuálního ovládání na motorový pohon
je tak jednoduchá!
I manuálně ovládaná markýza může být dodatečně vybavena motorovým
pohonem, aniž by bylo nutné provádět zásadní změny v její konstrukci.
Nemusíte se obávat ani stavebních úprav.

Sunea RTS CSI
- Univerzální pohon s vestavěným přijímačem
dálkového ovládání pro standardní, kazetové
a polokazetové markýzy.
- Možnost nouzového ovládání klikou v případě
výpadku dodávky elektrické energie.
- Funkce úplného uzavření kazety, měkkého
zavření kazety a ochrany markýzy.

Úplné uzavření kazety

Jak to funguje?
Trubkový pohon Somfy je instalován v hřídeli, na kterou se navíjí látka
markýzy. Ovládán může být externí řídicí jednotkou, nebo může být
vybaven vestavěným přijímačem dálkového ovládání.
V obou případech máte možnost využívat větrnou
a/nebo sluneční automatiku.
Vestavěný pohon
Somfy

Pohon zaručuje úplné uzavření kazety, tím jsou
markýza i mechanismus dokonale chráněny.
Funkce měkkého zavření kazety
Markýza zastaví ihned po dovření kazety. Tím je chráněn
její mechanismus a omezeno namáhání ramen.
Ochrana markýzy
Elektronická detekční jednotka okamžitě zastaví motor,
pokud se markýza během zavírání zablokuje.
Funkce napínacího impulsu
Když se markýza otevře, pohon krátce změní směr chodu,
aby se látka perfektně vypnula a tak se předešlo vytvoření
kapsy.
Funkce uvolnění látky
Po uzavření kazety motor povolí sevření, aby se látka
uvolnila. Tato funkce prodlužuje životnost látky a tím
i samotné markýzy.

Proč Somfy?

Markýzu můžete ovládat také automaticky

Společnost Somfy je největším světovým výrobcem
a dodavatelem pohonné techniky a řízení pro
předokenní rolety, markýzy, žaluzie, garážová
vrata a vjezdové brány. Všechny výrobky
jsou podrobovány náročným zkouškám za
nejobtížnějších podmínek. Každý pohon Somfy je
ve výrobním závodě pečlivě zkoušen. Pohony, stejně
jako všechny ostatní výrobky Somfy, samozřejmě
odpovídají platným bezpečnostním normám.

Pokud použijete sluneční nebo větrné čidlo, vaše markýza bude
sama reagovat na povětrnostní podmínky.

Somfy poskytuje
záruku pět let na
pohony a řízení
pro markýzy.

> Větrné čidlo ji ochrání před
poškozením.
> Sluneční čidlo ochrání interiér před
nežádoucím vlivem slunečního záření.

Pohony a řízení pro markýzy

Vyberte si ovládací systém, který vám bude nejlépe vyhovovat!

Užijte si naplno jednoduché
ovládání své markýzy. Stačí
stisknout tlačítko na dálkovém
ovladači a aniž se zvednete
z lehátka markýza se vysune

Pro komfort bez námahy
Dákové ovladače Somfy jsou nabízeny v různých designových provedeních tak, aby vzhled ovladače
co nejlépe odpovídal prostředí, ve kterém bude používán. Např. ovladače v provedení Patio jsou
speciálně navrženy pro venkovní používání, proto mají zvýšenou odolnost proti nárazu a vodě.
Také rozsah funkcí ovladače můžete volit. Od jednokanálového modelu až po 16 kanálový ovladač
(pro nezávislé ovládání až 16 zařízení nebo jejich skupin). S dálkovými ovladači můžete ovládat
nejen markýzu, ale také další zařízení v domě, jako jsou rolety, žaluzie, osvětlení nebo garážová vrata.

či zasune. Doplňte svojí markýzu
také čidly, které Vám dopřejí

Telis Soliris RTS
nebo Telis 4 Soliris RTS

více pohodlí a dokonale

- Přenosný dálkový ovladač.
- Pro ovládání jednoho/pěti zařízení
nebo jejich skupin.
- Funkce nahoru, dolů, stop a mezipoloha.
- Funkce vypínání/zapínání sluneční
automatiky.

zabezpečí vaší markýzu před
nepřízní počasí.

Telis 1 RTS nebo Telis 4 RTS
- Přenosný dálkový ovladač.
- Pro ovládání jednoho/pěti zařízení nebo
jejich skupin.
- Funkce nahoru, dolů, stop
a mezipoloha.
- K dispozici ve čtyřech barevných provedeních: Lounge, Silver, Pure, Patio.

Exklusivně od Somfy
Funkce «my»
Stisknutím tlačítka «my» si můžete
okamžitě nastavit markýzu do své
oblíbené polohy. Naprogramování a upravení
je velice jednoduché.

Pro ochranu před slunečními paprsky
Pokud slunce svítí příliš intenzivně, sluneční čidlo vyšle signál, markýza se automaticky vysune
a tím ochrání terasu i interiér domu před slunečním zářením i horkem.

Sunis WireFreeTM RTS
- Fasádové sluneční čidlo
s vestavěným akumulátorem dobíjeným
slunečním svitem.
- Čidlo snímá osvětlení fasády,
na které je umístěno.

+

Telis 6 Chronis RTS
- 6 kanálový dálkový ovladač s funkcí spínacích hodin.
- Pro ovládání všech zařízení stínicí techniky a osvětlení.
- Kompatibilní se všemi přijímači Somfy RTS.
- Ovládání jednotlivých zařízení, skupiny zařízení
nebo centrální povel.
- Velký přehledný displej pro snadný výběr
ovládaného zařízení.
- Moderní design ve dvou barevných provedeních:
Pure a Silver.

Pro ochranu markýzy před větrem
Motorické ovládání a řízení markýzy nejenže zcela odstraňuje fyzickou námahu, ale navíc
ji ochrání před nepříznivými vlivy počasí. Pokud fouká vítr, větrné či otřesové čidlo markýzu
automaticky zatáhne a tak ji ochrání před nadměrným namáháním a poškozením.
Tím markýzu chrání a výrazně prodlouží její životnost.

Eolis 3D WireFreeTM RTS

nebo

- Bezdrátové otřesové čidlo, které ochrání
markýzu před silným větrem.
- Jednoduchá montáž z vnitřní strany předního
profilu markýzy.
- K dispozici ve třech barevných provedeních:
bílá, černá, šedá.

Eolis Sensor RTS
- Větrné čidlo s bezdrátovým přenosem povelů.
- Vhodné pro ochranu více markýz.
- Také ve variantě kombinovaného čidla slunce/
vítr (Soliris Sensor RTS).
- Automaticky chrání markýzu před poškozením
silným větrem.

Somfy doporučuje
Pro větší pohodlí a ochranu
vaší markýzy somfy
doporučuje kombinovat
sluneční a větrná čidla.

BEZDRÁTOVÉ SLUNEČNÍ ČIDLO
Sunis WireFreeTM RTS

+
BEZDRÁTOVÉ VĚTRNÉ ČIDLO
Eolis 3D WireFreeTM RTS

Pohony a řízení pro markýzy

Vytvořte si ze své terasy příjemné místo pro volný čas

Chcete si naplno užívat terasy,
i když se začne stmívat nebo
když dny i noci začínají

Pro více času stráveného na terase
Ve večerních hodinách můžete ovládat osvětlení terasy, zahrady, nebo i interiéru svého
domu jediným dálkovým ovladačem.

být chladné?

Lighting Modulis Ramp RTS

Se Somfy světelným a topným
panelem, které jsou určeny
právě pro umístění na terasu,
je to teď možné. Prodlužte

- O světlovací panel s vestavěným přijímačem dálkového ovládání.
- P říkon 100 W: 5 halogenových reflektorových žárovek 20 W,
délka rampy 300 cm.

dobu, kdy můžete trávit
čas na terase, na maximum!

+

-N
 ově také v provedení 60 W: 3 halogenové reflektorové žárovky,
délka rampy 100 cm.
- J emná regulace intenzity osvětlení od nočního přisvícení až po plný výkon.
-M
 ožnost uložení preferované intenzity osvětlení do paměti a jejího
okamžitého zapnutí.
- S měrovat lze jak celý panel, tak jednotlivé žárovky.
- L ighting Modulis Ramp RTS (3 m): bílá, stříbrná, antracitová.
- Lighting Modulis Miniramp RTS (1 m): bílá.
- D ostupnost ve třech barevných provedeních
- 3 m - bílá, antracitová, stříbrná
- 1 m - pouze bílá

Telis 4 Modulis RTS
- Dálkový ovladač, kterým můžete ovládat jak
samotnou markýzu, tak i topení a osvětlení.
- Díky jedinečné funkci ovládacího kolečka můžete
pohodlně nastavovat intenzitu osvětlení i vyhřívání.
- K dispozici ve třech barevných provedeních: Pure,
Lounge a Silver.

Pro chladnější večery strávené na terase
Díky topným panelům si můžete příjemně užívat svojí terasu od jara do podzimu.
Výhodou je jeden ovladač na vše, co potřebujete.

Heating Modulis Ramp RTS
- Topný panel s vestavěným přijímačem dálkového ovládání.
- Pracuje na principu sálavého tepla: neohřívá vzduch.
- Vyzařovaná tepelná energie je blízká slunečnímu záření,
díky tomu působí velmi příjemně.
- Ihned po zapnutí plný výkon.
- Úsporný provoz: vysoká účinnost až 92 %.
- Regulace výkonu ve třech stupních: 1/3, 2/3 a plný výkon.
- Možnost uložení preferovaného výkonu a jeho okamžitého
zapnutí.
- Jeden zářič pokryje plochu odpovídající stolu pro 8 až 10 osob.
- Heating Modulis Ramp RTS: bílá, stříbrná, antracitová.
- Dostupnost ve třech barevných provedeních - bílá, antracitová
a stříbrná

+

Telis 4 Modulis RTS
- Dálkový ovladač, kterým můžete ovládat jak
samotnou markýzu, tak i topení a osvětlení.
- Díky jedinečné funkci ovládacího kolečka můžete
pohodlně nastavovat intenzitu osvětlení
i vyhřívání.
- K dispozici ve třech barevných provedeních:
Pure, Lounge a Silver.

Nástěnné ovladače Somfy

Smoove 1 RTS
- 3 barevná provedení ovládacích modulů, 8 barev rámečků.
- Ovládací moduly a rámečky jsou mezi sebou libovolně kombinovatelné,
takže si můžete vytvořit ovladač, který přesně padne do vašeho interiéru.
Pure Shine

Silver Shine

Black Shine

Pure

Silver Mat

Light Bamboo

Amber Bamboo

Silver Lounge

Black

Cherry

Walnut
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