Pohony a řízení pro předokenní rolety
Motory a automatizované systémy Radio Technology Somfy

Pohony a řízení pro předokenní rolety

Dopřejte si komfort s automatickým ovládáním rolet

Komfort každý den
Jedno stisknutí tlačítka
na dálkovém ovladači
a rolety se otevřou nebo
zavřou. Zapomeňte na
namáhavé manuální
ovládání!

Bezpečný dům: simulace
přítomnosti v domě
V případě delší nepřítomnosti
se mohou rolety pohybovat,
jako kdybyste byli doma.
Na každý den v týdnu můžete
nastavit jiný časový program.

Efektivnější izolace
Rolety poháněné pohonem
lépe zabraní nechtěnému
úniku tepla. Jakmile se zešeří,
rolety se automaticky stáhnou
a vytvoří před okny
dodatečnou tepelnou izolaci.

Ochrana interiéru
vašeho domu
Motoricky poháněné rolety
ochrání před nežádoucími
účinky slunečního záření.

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 roletu, tak více rolet.
- V případě ovládání více rolet jsou jednotlivé
ovladače ještě propojeny slaboproudým
kabelem, díky kterému lze zadávat
centrální povely.

- R ádiové řešení, kdy jsou rolety ovládány pomocí
rádiových povelů, vysílaných z ovladače do
přijímače.
- S ystém lze instalovat s minimálními nároky na
kabeláž, která se omezuje pouze na přívod
230 V k jednotlivým pohonům.
- V ýhody tohoto řešení oceníte zejména při
rekonstrukcích, například pokud jste se rozhodli
pro montáž rolet na již hotovém domě a chcete
se vyvarovat sekání drážek do omítky.

- 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 rolety

Motorový pohon je vhodný pro téměř všechny rolety.

Nezapomeňte na ochranu svých rolet!

Nezáleží na tom, zda stavíte nový dům, nebo renovujete,
Somfy má řešení pro oba případy.

Výrobková řada inteligentních roletových pohonů Oximo a Ilmo nabízí
funkce, které zvýší bezpečnost vašeho domu a prodlouží životnost rolet.

Pohony Somfy je možné osadit do rolet jakékoliv velikosti...

Oximo RTS

Rozpoznání překážky
Roleta se automaticky zastaví, pokud narazí na překážku
ve své dráze.

Ochrana proti přimrznutí
Pohon se automaticky vypne, pokud lamely přimrznou.

... i do těch nejužších.

Automatické nastavení

Změna manuálního ovládání na motorový pohon
je tak jednoduchá!
Manuálně ovládané rolety mohou být dodatečně vybaveny
motorovým pohonem, aniž by bylo nutné provádět zásadní
změny v jejich konstrukci. Nemusíte se obávat ani stavebních úprav.

Automatický režim zajišťuje, že roleta vždy spolehlivě dojede
do žádané polohy.

Ochrana proti vloupání
Pohon s vhodným příslušenstvím zabrání násilnému
otevření rolety.

Pevné závěsy

konstrukční prvek pro zvýšenou odolnost rolety proti nadzdvihnutí
Pohon Somfy

Jak to funguje?
Pohon je umístěn v hřídeli, na kterou se navíjí roleta. Kabelem je
propojen s nástěnným ovladačem. Pohon může mít také vestavěn
přijímač dálkového ovládání. Pak je trvale připojen na rozvod síťového
napětí 230 V (viz obrázek) a povely z ovladačů jsou přenášeny
bezdrátově – z nástěnných či přenosných ovladačů nebo také
z automatických vysílačů (spínací hodiny, sluneční nebo teplotní
automatika...).
Pro místa bez přívodu elektrické energie jsou k dispozici pohony
WireFreeTM, napájené z baterie, která je dobíjena solárním panelem.

Přívod
230 V

Roleta

Lamely
s otevřenými
větracími
štěrbinami

Vyberte si ovládací systém, který vám bude nejlépe vyhovovat!

Ovládání pomocí dálkového nástěnného ovladače, kterým můžete ovládat jednotlivé rolety.

Ovládání pomocí přenosného dálkového ovladače, kterým můžete ovládat jednotlivé rolety,
skupiny rolet nebo jiné zařízení, jako je markýza, osvětlení či garážová vrata.

Rolety můžete ovládat také automaticky!

Proč Somfy?
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.

> 	Spínací hodiny
Stačí nastavit čas a žaluzie se budou samy zavírat nebo otevírat.

Somfy poskytuje
záruku pět let na
pohony a řízení
pro předokenní
rolety.

> 	Sluneční automatika
Rolety budou samy reagovat na povětrnostní podmínky.
Užitečné informace!
Rozhodněte se pro rolety vybavené nejnovějšími pevnými závěsy:
- Jsou vyztužené skelnými vlákny.
- Zaručují 100% využití vlastností inteligentních pohonů Somfy.
- Účinná ochrana proti nadzdvihnutí až do 100 kg.
Ekonomická a účinná ochrana proti vloupání.

Pohony a řízení pro předokenní rolety

Vyberte si ovládací systém, který vám bude nejlépe vyhovovat!

Je to tak jednoduché, stačí jedno
stisknutí tlačítka na ovladači
a rolety se otevřou nebo zavřou.
Každá zvlášť, po skupinách, nebo
všechny najednou. Zapomeňte

Pro více bezpečí
Automaticky řízené rolety s elektrickým pohonem Somfy chrání nejen před hlukem zvenčí,
ale také před zloději. Trubkový pohon a aretační závěsy tvoří bezpečnostní komplet elektromagnetická brzda pohonu a aretační závěsy znemožňují nadzvednutí rolety.
Ve spojení s programovatelnými spínacími hodinami je tento bezpečnostní systém kompletní.
Integrovaný bezpečnostní program zajistí, že budou rolety sjíždět a vyjíždět v určených časech.
Dům tak bude působit jako obydlený i v době vaší nepřítomnosti.

na namáhavé manuální ovládání!
Automatizací předokenních
rolet také zvýšíte bezpečnost

Chronis Comfort RTS

svého domu.

- Bezdrátové spínací hodiny s bateriovým napájením.
- Dva časové povely pro otevření a dva pro zavření rolet denně.
- Časy povelů pro každý den v týdnu samostatně.
- Možnost doplnění slunečního čidla.

nebo

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.

Komfort bez námahy
Dákové ovladače Somfy jsou nabízeny v různých designových provedeních tak, aby vzhled
ovladače co nejlépe odpovídal prostředí, ve kterém bude používán. Také rozsah funkcí
ovladače můžete volit. Od jednokanálového modelu (pro ovládání jedné rolety nebo
skupiny rolet) až po šestnáctikanálový ovladač (pro nezávislé ovládání až šestnácti zařízení
nebo jejich skupin). S dálkovými ovladači můžete ovládat nejen rolety, ale také další zařízení
v domě, jako jsou markýzy, venkovní žaluzie, osvětlení nebo garážová vrata.

Telis 4 RTS
- Přenosný dálkový ovladač.
- Pro ovládání pěti rolet nebo jejich skupin.
- Funkce nahoru, dolů, stop a mezipoloha.
- K dispozici ve čtyřech barevných provedeních.

nebo
Telis 16 RTS
- 16 kanálový dálkový ovladač pro ovládání všech
zařízení stínicí techniky a osvětlení.
- K ompatibilní se všemi přijímači Somfy RTS.
- O vládání jednotlivých zařízení, skupiny zařízení
nebo centrální povel.
- V elký přehledný displej pro snadný výběr
ovládaného zařízení.
-M
 oderní design ve dvou barevných
provedeních - Pure 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

Pohony a řízení pro předokenní rolety

Vyberte si ovládací systém, který vám bude nejlépe vyhovovat!

Díky automaticky řízeným roletám

V létě

doplněným o čidla reagující

Když slunce začne svítit příliš intenzivně, rolety se automaticky stáhnou a tak ochrání interiér
vašeho domu nebo bytu před slunečním zářením, snižuje tak náklady na klimatizaci.

na povětrnostní podmínky
můžete snížit náklady
na vytápění i na chlazení
budovy. Po setmění se rolety
díky spínacím hodinám
automaticky stáhnou a tak
vytvoří před okny dodatečnou

V létě se teplota v domě sníží až o 9 °C.

tepelnou izolaci.

V zimě
Roleta se přes den automaticky vytáhne a tak pomůže vyhřát co nejvíce interiér vašeho domu
přírodním teplem ze slunečního záření.
Naopak v noci se rolety automaticky stáhnou a tak pomohou zadržet co nejvíce tepla v domě.
Snížíte náklady na vytápění.

V zimě jsou náklady na vytápění redukovány až o 10 %.

Pro úsporu energie

Chronis Smart RTS
- Bezdrátové spínací hodiny s bateriovým napájením.
- Jeden časový povel pro otevření rolet a jeden pro
zavření denně.
- Časy povelů pro každý den v týdnu samostatně.

+
Thermosunis Indoor WireFreeTM RTS
- Interiérové sluneční čidlo s teplotní automatikou.
- Nastavitelná mezní intenzita osvětlení, při které je vyslán
povel pro rolety.
- Volitelná funkce teplotní automatiky - povolí činnost
sluneční automatiky, až teplota v místnosti přesáhne
nastavenou mez.

Kombinace ovladače s čidlem

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.

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