Modulis RTS

Nejlepší a nejkomfortnější systém
ovládání venkovních žaluzií

Soliris Modulis Slim Receiver
S přijímačem Soliris Modulis Slim Receiver RTS Somfy nabízí flexibilní a komplexní systém, který
umožňuje jednoduchou instalaci a uživateli poskytuje nejvyšší komfort používání venkovních žaluzií.

> Minimální zástavbové rozměry přijímače
Velmi snadná montáž pod krycí plech
venkovních žaluzií.

> Komfortní ovládání
Možnost volby reakce na povely slunečního
čidla: pokud přestane svítit slunce, žaluzie
vyjedou zpět do horní koncové polohy nebo
se lamely srovnají do vodorovné polohy.

> Mezipoloha s automatickým
naklopením lamel
Jediným stiskem tlačítka „my“ na dálkovém
ovladači je žaluzie stažena do spodní koncové
polohy a lamely naklopeny do předem
zvoleného úhlu.

> Snadné nastavení
Možnost nastavení pohonu J4WT
pomocí dálkového ovladače.

> Kompatibilní
Se všemi vysílači RTS a povětrnostními čidly RTS.

Příklad zapojení

Jednoduchá instalace

• Nejjednodušší možné zapojení - pouze přívod 230 V.
• Snadné a rychlé uvedení do provozu.
• Funkce „my“ k nastavení oblíbené mezipolohy
lamel žaluzií.

K dispozici také ve
verzi s kabelovými vývody.
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žaluzie před poškozením.
• Chrání
nákladů při skupinovém
• Úspora
ovládání (možnost paralelního
zapojení).
Snadné nastavení koncových poloh.

ČIDLA

DÁLKOVÝ OVLADAČ

Exluzivně od Somfy:
Nejkomfortnější dálkové ovládání na trhu
- přesné nastavení sklonu lamel žaluzie
pomocí ovládacího kolečka.
Tlačítko „my“: žaluzie sjede do spodní
koncové polohy a naklopí lamely do
předem navoleného úhlu (tzv. komfortní
mezipoloha).

Sunis WireFreeTM RTS

• Plně autonomní sluneční čidlo.
• Pokud začne svítit slunce, žaluzie
sjede dolů a naklopí lamely
do předem naprogramovaného
úhlu, takže místnost nezatemní,
ale pouze zastíní.

Telis Modulis 4 RTS

• 4+1 kanálový dálkový ovladač.
• Pro ovládání více žaluzií
nebo skupin.

• Jednoduché nastavení sklonu
lamel pomocí ovládacího
kolečka.

Eolis Sensor RTS

• Větrné čidlo, které chrání žaluzie
před větrem.

• Žaluzie jsou chráněny i v případě

poškození čidla nebo v případě
výpadku napájení čidla (pokud
přijímač od čidla nedostává
pravidelné signály, žaluzie vyjede
do horní koncové polohy nejdéle
do 60 min.).

TTelis
Te
e Modulis Soliris RTS

• 1 kanálový dálkový ovladač
s možností vypínat/zapínat
sluneční automatiku.
• K ovládání 1 žaluzie nebo
skupiny žaluzií.

Na výběr ze
tří barevných
provedení.

Soliris Sensor RTS
Lounge

Silver

Pure

• Kombinované čidlo slunce/vítr.
• K ovládání žaluzií na celé fasádě.
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