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Kde sa rodí kvalita...
Naučte sa používať tienenie vo svoj prospech
KEĎ SME V MÁJI TOHTO ROKA
PUBLIKOVALI ČLÁNOK O TIENENÍ
„KDE SA RODÍ KVALITA“,
ZAČALI SA NA NÁS ZÁKAZNÍCI
OBRACAŤ S OTÁZKAMI, ČI IM
VIEME PORADIŤ, AKO BY ZO
SVOJICH ŽALÚZIÍ MOHLI VYŤAŽIŤ
MAXIMUM. A NAŠA ODPOVEĎ?

P

redajca tieniacej techniky by mal vypočuť potreby
zákazníka a pripraviť profesionálne riešenie na
mieru v súlade s aktuálnymi možnosťami. Problém
nastáva vtedy, ak predajca nie je znalý v problematike a chce
sa vyhnúť programovaniu, ktoré býva častejšie časovo náročnejšie ako samotná montáž žalúzií.

KEĎ BUDEM MAŤ SENZOR VETRA?
Keď budete mať senzor vetra, vaše žalúzie budú chránené
pred nečakaným výskytom vetra, ktorý by ich mohol poškodiť.
Pri prekročení prednastavenej hodnoty vetra sa žalúzie automaticky zasunú, a tým sú chránené pred znehodnotením. Počas trvania vetra nie je možné žalúziu vysunúť ani manuálne.

O tom, že motorizované žalúzie sú štandardom a prichádza
doba automatizácie, už netreba písať. Chceli by sme však zákazníkov na tomto mieste oboznámiť s tým, čo môžu alebo
nemôžu od svojich žalúzií na základe doplnkového príslušenstva očakávať. Jedna žalúzia a k nej jeden ovládač je síce najjednoduchšie riešenie. Neprináša však ani užívateľovi žiadny
komfort ani potrebnú úsporu energií.

ČO ZÍSKATE POUŽITÍM SENZORU SVETLA?
V prípade, že do interiéru vchádza viac svetla, ako je príjemné, žalúzie automaticky pritienia. Pri prekročení prednastavenej hodnoty svetla sa žalúzia automaticky vysunie
smerom DOLU a naklopí sa do 40° až 45° polohy. Túto
funkciu je možné ľubovoľne zapínať a vypínať na vybraných
kanáloch.

AKO PRACUJE ŠTANDARDNÁ MOTORICKÁ ŽALÚZIA
PROMINENT ZNAČKY K-SYSTEM
Štandardnou súčasťou dodávky exteriérových žalúzií K-system
sú nemecké motory elero s prijímačom Combio-868 JA. Spoločnosť elero je najväčším výrobcom žalúziových pohonov. Vyznačujú sa vysokou spoľahlivosťou, vyššou rýchlosťou a tichým
chodom. Dokonca aj pri zapnutí a vypnutí motora nie je počuť
typický Klik-Klak zvuk, ako je to u motorov iných výrobcov.

O POHODU V DOMÁCNOSTI SA
POSTARÁ ČASOVACIA AUTOMATIKA
Aj prevádzku žalúzií je možné načasovať v závislosti od
potrieb jej užívateľa. Časovacia automatika umožní, aby
sa tieniace zariadenia vysúvali a zasúvali v závislosti od
prednastavených časov denného svitania a stmievania
(astroprogram). Časy jednotlivých kanálov je možné upravovať podľa vlastných potrieb.

Nevyhnutnou súčasťou motora je žalúziový prijímač, ktorý
umožňuje komunikovať s pohonom v prípade bezdrôtového
vedenia. Všetky prednastavené príkazy, ako je napríklad uhol
naklopenia lamiel, si ukladá do svojej pamäte. Iba niekoľko
sekúnd trvajúce signály sú prijímané na bezpečnej frekvencii
868 MHz.
1. Pri krátkom stlačení tlačidla HORE alebo DOLU žalúzia
vykoná jeden krok, napríklad naklopí lamelu o 10°.
2. Pri dlhom tlačení tlačidla HORE sa žalúzia zasunie
do hornej koncovej polohy.
3. Pri dlhom stlačení tlačidla DOLU sa žalúzia vysunie
do spodnej koncovej polohy a zostáva zavretá.
4. Pri dvojitom stlačení tlačidla DOLU, z akejkoľvek pozície,
sa žalúzia vysunie do spodnej koncovej polohy a naklopí
sa do 40° až 45° pozície.
5. Naklápanie lamiel je možné na každom jednotlivom kanále.
6. Centrálny kanál slúži iba na vysúvanie a zasúvanie všetkých žalúzií naraz – ale neumožňuje naklápanie lamiel.

DOMÁCNOSŤ S AUTOPILOTOM
Vďaka vyspelým mobilným zariadeniam je možné svoj domov ovládať z hocijakého miesta na zemeguli. A nie je to
inak ani pri tieniacej technike. Vďaka systému Centero si
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Nástenný vysielač MultiTec-touch.

Vysielač
s časovou
automatikou.

domabyt.sk

môžete nastaviť chod svojich žalúzií podľa vlastných predstáv v súlade s vaším osobným programom, a to bez toho,
aby ste na programovanie potrebovali vynakladať nejaké
finančné prostriedky.
Pri výbere dodávateľa odporúčame vyberať najmä podľa
referencií. História spoločnosti a spokojnosť zákazníkov sú
zárukou spokojnosti. Nezabúdajte na to, že tieniace zariadenie je súčasťou fasády domu a budete nevyhnutne potrebovať aj pozáručný servis. Nenechajte sa zlákať na ničím
nepodloženú ústne alebo písomne referovanú mimoriadnu
záruku bez toho, aby ste mali možnosť preveriť si reklamačný poriadok.
Žiadajte informácie o cenových a dodacích podmienkach
pozáručného servisu. Pamätajte na to, že hlavným zdrojom
príjmu montážnych firiem je marža z predaja a servisné
práce nie sú finančne atraktívne. Sú skôr otázkou prestíže
dodávateľa, ktorý zo zákona nemá povinnosť realizovať po-
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záručný servis. Nezabudnite na to, že tieniace zariadenia
môžu na prvý pohľad vyzerať rovnako, ale pre odlišnosti
v použitých komponentoch môže iný dodávateľ odmietnuť
servis cudzieho zariadenia. V neposlednom rade si overte,
či predávajúci vie zabezpečiť na mieste aj servis zariadenia,
ktoré nebolo vyrobené na Slovensku.
Senzor vetra.

Spoločnosť K-system je jediným slovenským výrobcom
tieniacej techniky, ktorý sa môže pochváliť širokou sieťou
vlastných predajní, ale aj sieťou predajcov značky. Je taktiež jedinou firmou, ktorá sa môže pochváliť vlastným školiacim centrom pre montážnych pracovníkov. Je overeným
dodávateľom v zmysle platných v rámci kontrolného auditu
integrovaný systém manažérstva kvality, environmentu
medzinárodne uznávaných noriem. Dňa 21. 4. 2017 spoločnosť K-system nielenže obhájila a BOZP bez nezhody,
ale získala aj nové certifikáty v zmysle nových noriem ISO
9001:2015 a ISO 14001:2015.
Andrea Kúdelová

www.ksystem.sk
www.kvalitnetienenie.sk
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