ŘADA NÁSTĚNNÝCH OVLADAČŮ OD SOMFY

V Y T V O Ř T E S I V L A S T N Í S T Y L V S O U L A D U se sv ý m I N T E R I É R E M
n
n

3 barevná provedení ovládacích modulů, 8 barev rámečků.
O vládací moduly a rámečky jsou mezi sebou libovolně kombinovatelné, takže si můžete vytvořit ovladač, který přesně ladí
s Vaším interiérem.
Pure Shine

Smoove 1 RTS
J ednokanálový dotykový bezdrátový
nástěnný ovladač.
n Ovládání pomocí radiových povelů
- nástěnný ovladač lze pohodlně umístit
kamkoliv do interiéru.
n Bateriové napájení, proto nevyžaduje
žádné přívody.
n Také ve variantě s potiskem pro ovládání
horizontálně posuvných stínicích prvků
(závěsů, záclon apod.).
n Kompatibilní s rámečky 50 x 50 mm
podle normy DIN (souprava s distanční
podložkou na objednávku).
n
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Smoove Uno IB+
Dotykový nástěnný ovladač/řídicí jednotka
pro ovládání jednoho pohonu 230 V/50 Hz.
nUniverzální použití: způsob ovládání volitelný
pro rolety, žaluzie EU nebo žaluzie US.
nPřepínač Auto/Manu pro lokální vyřazení ovladače
ze systému centrálního ovládání.
nKompatibilní se sběrnicemi Somfy IB/Somfy IB+.
nV systému Somfy IB+ rozšířená funkčnost a možnost
nastavení parametrů jednotky prostřednictvím
ovládacího software řídicího systému.
nDvoudílná sestava dotykového modulu a instalační
patice, propojená konektorem, umožňuje osadit
dotykový modul až v okamžiku, kdy je vše hotovo.
nInstalace do krabice pod omítku Ø 68 mm.
nKompatibilní s rámečky 50 x 50 mm podle normy DIN.
n

š iro k é m o ž nosti vyu ž ití
Pro vertikální otevírání

Nahoru

Rolety, žaluzie, markýzy, interiérové stínění, rolovací nebo sekční
garážová vrata.

Stop nebo mezipoloha «my»
Dolů

Pro horizontální otevírání

Otevřít

Závěsy, záclony, okenice, posuvné stěny, případně vjezdové brány.

Stop nebo mezipoloha «my»
Zavřít

EXKLUZIVNĚ OD SOMFY
Fukce Mezipoloha
Funkce Auto/Manu
Jedinečná funkce u pohonů Somfy io-homecontrol®.
Nechcete být rušeni při práci? Potřebujete soukromí?
Přepnutím do polohy «manu» bude pohon
(a tím i koncový výrobek) reagovat pouze na povely
z tohoto ovladače. Ostatní povely, včetně centrálních
(s výjimkou prioritních), budou ignorovány.

Smoove 1 io

Jednokanálový
dotykový nástěnný ovladač.
n Ovládání pomocí radiových povelů - nástěnný
ovladač lze pohodlně umístit kamkoliv do interiéru.
n Také ve variantě s potiskem pro ovládání
horizontálně posuvných stínicích prvků
(závěsů, záclon apod.).
n Vypínač umožňuje šetřit baterii např. při delší
nepřítomnosti nebo při manipulaci s ovladačem.
n Přepínač funkce optimálně přizpůsobí
ergonomii ovládání účelu použití - pro ovládání
rolet, žaluzií, osvětlení a dalších zařízení.
n Bateriové napájení, proto nevyžaduje žádné
přívody.
n Kompatibilní s rámečky 50 x 50 mm podle
normy DIN.
n

Pomocí tlačítka «my» si můžete nastavit, uložit
a následně jediným dotykem vyvolat oblíbenou
polohu stínicích prvků, např. pro odpolední
sledování oblíbeného TV pořadu. Mezipolohu
můžete kdykoliv a velmi snadno změnit.

Indikátor vybité baterie
Včas upozorní na vybitou baterii a nutnost její výměny.
Nebudete zaskočeni náhlou
nefunkčností ovladače.

Smoove 1 Auto/Manu io
J ednokanálový dotykový nástěnný ovladač.
Ovládání pomocí radiových povelů - nástěnný
ovladač lze pohodlně umístit kamkoliv do interiéru.
n Funkce Auto/Manu pro vyřazení
spárovaného pohonu z centrálního ovládání.
nVypínač umožňuje šetřit baterii např. při delší
nepřítomnosti nebo při manipulaci s ovladačem.
n Přepínač funkce optimálně přizpůsobí ergonomii
ovládání účelu použití.
n Pro ovládání rolet, žaluzií, osvětlení a dalších zařízení.
n Bateriové napájení, proto nevyžaduje žádné přívody.
n Kompatibilní s rámečky 50 x 50 mm
podle normy DIN.
n
n
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