POHONY A RIADENIE

Zvyšujú komfort v užívaní
a predlžujú životnosť celej rolety

Špecialisti na rolovacie systémy

Čo sme schopní vám ešte ponúknuť?
Kompletná ponuka rúrkových pohonov pre roletovú techniku - PONÚKAME ucelený rad pohonov,
vieme nájsť riešenie priamo “na mieru”

Jednoduché pripojenie napájacieho kábla - pohony sú vybavené zásuvkou, dĺžka kábla záleží len na vás
Revolučné nastavenie polôh a reset pri pohone SES priamo ovládacím vypínačom zákazníka - nepotrebujeme žiadny nástroj

Jedinečné - pohony s rádiovým prijímačom sa dajú lokálne ovládať tiež klasickým roletovým vypínačom
Spoľahlivo - rádiová komunikácia prebieha na frekvencii 868,3 MHz - frekvencia s veľkým dosahom a
odolnosťou proti vonkajšiemu rušeniu, určená predovšetkým pre rolovaciu techniku

Na čo by ste nemali zabudnúť – ochrana vašich roliet
Inteligentné pohony SELVE vám ponúkajú:
Ochranu pri náraze rolety na prekážku.
Pri pohybe rolety nadol, resp. pri náraze na prekážku roleta zastaví a reverzuje (vyjde o kúsok naspäť). Nedôjde tak
k poškodeniu rolety a predmetu, ktorý niekto zabudol na okne - napríklad kvetináč.
Ochrana pri námraze a primrznutí panciera rolety.
V prípade námrazy rolety sa pohon automaticky vypne, aby nedošlo k poškodeniu rolety alebo motora pôsobením
ťahových síl.

Výber najpoužívanejších rádiových ovládacích prvkov
k elektronickým pohonom
Kombinovaný snímač
s rádiovým vysielačom
- Jednokanálový rádiový vysielač so
slnečným, sveteľným a trieštivým
snímačom
- Manuálne/automatické
ovládanie
s
možnosťou vypnutia automatiky
- Jednoduché nastavenie požadovanej intenzity svetla
- Pri dosiahnutí nastavenej intenzity roleta
zíde do požadovanej polohy a pri poklese
intenzity vyjde opäť do hornej polohy

Centrálny ovládač
i-R Timer Plus
- Týždenné hodiny s rádiovým vysielačom,
menu v češtine
- Program umožňuje nastaviť rôzne časy
otvárania, zatvárania, blokovania
- Funkcia ASTRO - vyťahovanie rolety
podľa nastavenia, spúšťanie podľa astrofunkcie,
- pohyb roliet v závislosti od východu a západu slnka
- Dovolenkový program - roleta sa sama
pohybuje v náhodnom čase
- Možnosť nastavenia presnej zemepisnej
šírky a dĺžky
- Automatická zmena letný/zimný čas možnosť pripojenia slnečného snímača
- Je aj vo forme drôtového vyhotovenia

Miestny (lokálny) ovládač
i-R Wall Send
- Jednokanálový vysielač pre ovládanie
otvoriť - stop - zatvoriť
- Možnosť nastavenia medzipolohy a vetracej polohy
- Manuálne - automatické ovládanie,
možnosť vypnutia riadiacej automatiky

Pohony pre rolety
- jednotlivé typy a ich vlastnosti
SE - ELEKTRONIC

SE - R - ELEKTRONIC - RADIO

- Pohon s elektronickým vypínaním v koncových polohách a medzipolohe

- Pohon s integrovaným rádiovým prijímačom 868,3 MHz
- Elektronické nastavenie polôh pomocou rádiového ovládača

SEL - ELEKTRONIC LUXUS

SEL - R - ELEKTRONIC - LUXUS - RADIO

- Pohon s elektronickým vypínaním v koncových polohách a medzipolohe
- Ochrana pri náraze na prekážku a proti primrznutiu

SES - ELEKTRONIC SECURITE
- Pohon s elektronickým vypínaním v koncových polohách a medzipolohe
- Ochrana pri náraze na prekážku a proti primrznutiu
- Samočinné vyrovnanie zmien dĺžky rolety
- Zmena nastavenia koncových polôh existujúcim roletovým
vypínačom

- Pohon s integrovaným rádiovým prijímačom 868,3 MHz
- Elektronické nastavenie polôh pomocou rádiového ovládača
- Ochrana pri náraze na prekážku a proti primrznutiu
- Pri nabehnutí na prekážku motor reverzuje späť

SES - R - ELEKTRONIC SECURITE - RADIO
- Pohon s integrovaným rádiovým prijímačom 868,3 MHz
- Elektronické nastavenie polôh pomocou rádiového ovládača
- Ochrana pri nabehnutí na prekážku a proti primrznutiu
- Samočinné vyrovnanie zmien dĺžky rolety
- Zmena nastavenia koncových polôh existujúcim roletovým
vypínačom alebo rádiovým ovládačom
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Diaľkový ovládač
jednokanálový – i-R Send 1

Diaľkový ovládač - päťkanálový
s displejom – i-R-Multi Send Plus

- Jednokanálový vysielač
- Možno naladiť jednu roletu alebo jednu
skupinu roliet
- Možnosť nastavenia medzipolohy

- Multifunkčný päťkanálový prenosný ovládač
s možnosťou nastavenia každého kanála
samostatne + centrálny kanál (všetkých 5
kanálov naraz) - manuálne/automatické ovládanie s možnosťou vypnutia automatiky,
menu v češtine
- Možnosť nastavenia medzipolohy jednotlivo pre každý kanál
- Funkcia večernej astrofunkcie - vyťahovanie
rolety podľa nastavenia, spúšťanie pri západe slnka
- Dovolenkový program - roleta sa sama pohybuje v nedefinovanom čase
- Možnosť nastavenia presnej zemepisnej
šírky a dĺžky
- Možnosť voľby mesta

Diaľkový ovládač
päťkanálový – i-R Send 5
- Päťkanálový vysielač + centrálny kanál
(všetkých päť kanálov naraz)
- Možnosť nastavenia medzipolohy jednotlivo pre každý kanál

Špecialisti na rolovacie systémy

Prečo motorové rolety?
Bezpečnosť a ovládanie
Roleta zabráni nežiadúcim pohľadom zvonka, rolety dokážu spoľahlivo zabezpečiť vaše súkromie.
Vďaka automatickému ovládaniu bude váš dom vyzerať stále ako obývaný. A to aj v prípade, že ste na dovolenke.
Ak bude nepozvaný návštevník chcieť rozbitím okna vojsť do domu, otrasový snímač zabezpečí okamžité zatvorenie roliet.

Úspora nákladov
Automatizované rolety dokážu v lete reagovať na intenzitu slnečného svitu aj v prípade, že nie ste doma, chránia tak vaše kvetiny aj zariadenie vášho domu. Vďaka svojim fyzikálnym vlastnostiam vytvárajú príjemnú tepelnú pohodu a šetria náklady na klimatizáciu.

Komfort
Automatika Vám umožní nastaviť na každý deň rôzne časy otvárania a zatvárania. Stačí jediné stlačenie tlačidla.
Prípadne môžete prepnúť do režimu ASTRO, kedy vaše rolety riadi slniečko.
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