
Chcete využít svoje
rolety naplno?

Pohony a řízení Somfy
Vám to umožní.

VVííccee  ppoohhooddllíí

Spouštějte a vytahujte rolety dotykem tlačítka: jednu,
několik nebo všechny. Jenom v ložnici nebo v celém přízemí.
A také z garáže, budete-li chtít. Vhodnou kombinací motorů
a ovladačů dostanete individuální řešení právě pro Vás,
rolety pak můžete ovládat jednotlivě nebo ve skupinách.

VVííccee  bbeezzppeeččíí

Nebaví Vás obíhat všechna okna a ručně spouštět rolety,
když opouštíte dům? Trápí Vás pochybnosti, zda jste spustili
opravdu všechny rolety? Přitom lze situaci řešit stiskem
jednoho tlačítka.

VVííccee  oocchhrraannyy

Rolety chrání Váš majetek. Ale i ony jsou přece jeho součástí!
Motorový pohon rolety méně namáhá a také reaguje na
neobvyklé zatížení: při nárazu na překážku se roleta zastaví.

VVííccee  uuššeettřřeennéé  eenneerrggiiee

Automaticky ovládané rolety napomáhají ke snižování
tepelných ztrát a chrání i před slunečním zářením.

RRoolleettyy  pprroo::
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Bližší informace žádejte
u našeho partnera:

RRoolleettyy
Pro Vaše pohodlí a bezpečí...

Somfy, spol. s r.o.
Türkova 828, 149 00 Praha 4
tel.: +420 296 372 486-7
fax: +420 272 937 846

www.somfy.cz

Somfy, spol. s r.o.
Organizačná zložka Slovakia
Vrbovská cesta 19/A, 921 01  Piešťany
tel.: +421 337 718 638
fax: +421 337 718 639
mobil: +421 905 455 259

www.somfy.sk



Přijímače: Vysílače:

RRoolleettyy  ss  ddáállkkoovvýýmm  oovvllááddáánníímm

Je jedno, zda máte roletu jednu jedinou, nebo zda budete ovládat např. celý dům
s 16 roletami – bezdrátový systém ovládání vždy splní Vaše požadavky.

V tomto systému musíte mít vždy přijímač a vysílač (= ovladač). Z naší nabídky můžete zvolit ten nejvhodnější:

RRoolleettyy  bbeezz  ddáállkkoovvééhhoo  oovvllááddáánníí

Ovládání rolety stiskem jediného tlačítka. Řešení pro jedno okno
i celý dům s centrálním ovládáním: ručním povelem, spínacími
hodinami nebo podle intenzity slunečního svitu.

PPoohhoonn  ss  vveessttaavvěěnnýýmm  ppřřiijjíímmaaččeemm
pohony s vestavěným přijímačem dálkového
ovládání nabízejí maximální komfort obsluhy
při minimálních nárocích na elektroinstalaci
a bez zásahu do interiéru.

PPllaattiinnee  RRTTSS
přijímač dálkového ovládání pro montáž
do roletového boxu. Určen pro použití
se standardními pohony.

CCeennttrraalliiss  UUnnoo  RRTTSS
řídicí jednotka pro standardní pohony s možností
ručního ovládání tlačítky a s vestavěným
přijímačem dálkového ovládání. Ideální prvek
pro náhradu klasických vypínačů.

CCeennttrraalliiss  IInnddoooorr  RRTTSS
přijímač dálkového ovládání pro montáž
do krabice pod omítku.

LLiigghhttiinngg  OOuuttddoooorr  RRTTSS
přijímač dálkového ovládání pro řízení osvětlení,
pro montáž v exteriéru.

DDiimmmmeerr  LLiigghhttiinngg  RRTTSS
přijímač dálkového ovládání pro řízení a stmívání
osvětlení, pro montáž v exteriéru.

Vysílače: Jedna roleta nebo více
samostatných rolet:

Více rolet s centrálním
ovládáním:

LLiigghhttiinngg  IInnddoooorr  RRTTSS
přijímač dálkového ovládání pro řízení osvětlení,
pro montáž uvnitř budov do krabice pod omítku.

SSiittuuoo  RRTTSS
nástěnný jednokanálový ovladač
pro ruční ovládání.

TTeelliiss  PPuurree  RRTTSS
přenosný dálkový ovladač pro ovládání rolet, markýz
a osvětlení. Jedno- nebo pětikanálové provedení bez
vypínače sluneční automatiky a jednokanálové provedení
"Soliris" s vypínačem sluneční automatiky.

TTeelliiss  PPaattiioo  RRTTSS
přenosný dálkový ovladač pro ovládání rolet, markýz
a osvětlení se zvýšenou odolností proti vodě a nárazu.
Jedno- nebo pětikanálové provedení bez vypínače
sluneční automatiky a jedno- nebo pětikanálové
provedení "Soliris" s vypínačem sluneční automatiky.

CCeennttrraalliiss  RRTTSS
nástěnný dálkový ovladač s bateriovým
napájením určený pro připevnění na stěnu.

CChhrroonniiss  RRTTSS  //  CChhrroonniiss  RRTTSS  LL
programovatelné spínací hodiny s rádiovým
přenosem povelů. Chronis RTS L, navíc
s funkcí sluneční automatiky.

SSuunniiss  WWiirreeffrreeee  RRTTSS
sluneční automatika s rádiovým přenosem
povelů. Žádné přívody - napájení
z vestavěného akumulátoru, dobíjeného
slunečním článkem.

TTeelliiss  SSiillvveerr  RRTTSS
přenosný dálkový ovladač pro ovládání rolet, markýz
a osvětlení s komfortní povrchovou úpravou ve stříbrné
metalíze. Jedno- nebo pětikanálové provedení bez
vypínače sluneční automatiky.

CChhrroonniiss  UUnnoo
programovatelné spínací hodiny
pro přímé řízení jednoho
standardního pohonu.

CChhrroonniiss  UUnnoo  LL
Chronis UNO, navíc s funkcí sluneční
a soumrakové automatiky.

IInniiss  UUnnoo
žaluziový vypínač.

IInniiss  DDuuoo
dvojitý žaluziový vypínač.

CChhrroonniiss  IIBB
programovatelné spínací hodiny
do systému s centrálním řízením
bez dálkového ovládání.

CChhrroonniiss  IIBB  LL
Chronis IB, navíc s funkcí sluneční
a soumrakové automatiky.

CCeennttrraalliiss  UUnnoo  IIBB
řídicí jednotka pro standardní pohony
s možností ručního ovládání tlačítky
a centrálního řízení.

CCeennttrraalliiss  IIBB
tlačítkový ovladač pro zadávání
centrálních povelů.

IImmpprreessaarriioo  CChhrroonniiss  RRTTSS
přenosný 20-ti kanálový dálkový ovladač pro ovládání
rolet, markýz a osvětlení. Možnost lokálního, skupinového
a centrálního ovládání až 20-ti zařízení. S vypínačem
sluneční automatiky pro každý kanál zvlášť. Možnost
naprogramování až 16-ti scénářů. S integrovanou funkcí
časové automatiky.

TTeelliiss  CCoommppoossiioo  RRTTSS
přenosný 20-ti kanálový dálkový ovladač pro ovládání rolet,
markýz a osvětlení. Možnost lokálního, skupinového
a centrálního ovládání až 20-ti zařízení. S vypínačem
sluneční automatiky pro každý kanál zvlášť.


