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Paruoštos naudoti užuolaidų bėgelių sistemos

Variklio montavimo galimybės

Bėgelių ilgis, mm
0-1000
1001-2000

Bėgelių formos

2001-3000
3001-4000

Atitraukiamos į vieną pusę

4001-5000
5001-6000

Atitraukiamos abiem kryptimis

6001-7000
7001-8000
8001-9000
9001-10000
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Automatika

Glydea Ultra
Ypač tyliai veikiančių elektrinių užuolaidų sprendimas. Akustinio triukšmo lygis mažesnis
nei 38 dBA (naudojant tyliai veikiančius bėgelius). “Somfy Glydea Ultra” – vienas tyliausių
variklių rinkoje.
Ypač diskretiškas automatizavimo sprendimas, užtikrinantis švelnų, tolygų užuolaidos judėjimą ir didelę traukiamąją galią, net jeigu užuolaida sveria 60 kg, maksimalus užuolaidos
bėgelio ilgis – 15 m.
Reguliuokite savo užuolaidas taip, kaip jums patinka – atitraukite ir užtraukite naudodamiesi jungikliu, nuotolinio valdymo pulteliu, nustatykite laikmatį, valdykite per kompiuterį,
telefoną ar netgi balsu (per “Google Assistant”, “Amazon Alexa”). Be to, visada galėsite
užtraukti arba atitraukti užuolaidas, net jei nebetiekiama elektros energija.

Charakteristikos
Kodas (užsakymo numeris)
Valdymo tipas

Glydea Ultra 35
WT

Glydea Ultra 35
RTS

Glydea Ultra 60
WT

Glydea Ultra 60
RTS

1003153

1003154

1003160

1003161

Laidinis

Radijo ryšiu

Laidinis

Radijo ryšiu

Radijo bangų dažnis (MHz)

433,42 (RTS)

433,42 (RTS)

Maks. užuolaidos svoris (kg)

35

35

60

60

Maks. bėgelio ilgis (m)

10

10

15

15

Greitis (cm/s)

20

20

20

20

100-240

100-240

100-240

100-240

Tylusis režimas

Yra

Yra

Yra

Yra

Laidinis valdymas

Yra

Nėra

Yra

Nėra

Švelnus paleidimas/švelnus sustabdymas

Nėra

Yra

Nėra

Yra

Komforto padėtis („My” position)

Nėra

Yra

Nėra

Yra

Yra

Yra

Yra

Yra

Judėjimas patraukus ranka

Nėra

Yra

Nėra

Yra

Galinės ribos reguliavimo galimybės

Nėra

Yra

Nėra

Yra

Įtempimo sumažinimo funkcija

Nėra

Yra

Nėra

Yra

Greičio reguliavimo galimybės

Yra

Yra

Yra

Yra

LED indikatorius

Yra

Yra

Yra

Yra

Modulių prijungimo galimybė

Yra

Yra

Yra

Yra

Elektros įtampa (V)

Rankinis valdymas
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Movelite
Patogumas ir elegancija nebėra prabanga.
Prancūziškas dizainas ir kokybė už pagrįstą kainą, užtikrinantys patogumą ir eleganciją.
„Somfy Movelite” gali atitraukti iki 10 m pločio ir iki 35 kg sveriančias užuolaidas (į vieną
pusę ar nuo centro). Reguliuokite savo užuolaidas taip, kaip jums patinka – atitraukite ir
užtraukite naudodamiesi jungikliu, nuotolinio valdymo pulteliu, nustatykite laikmatį, valdykite per kompiuterį, telefoną ar netgi balsu (per „Google Assistant“, „Amazon Alexa”).
Be to, visada galėsite užtraukti arba atitraukti užuolaidas, net jei nebetiekiama elektros
energija.

Charakteristikos

Movelite 35 WT

Movelite 35 RTS

1003173

1003175

Laidinis

Radijo ryšiu

Radijo bangų dažnis (MHz)

-

433,42 (RTS)

Maks. užuolaidos svoris (kg)

35

35

Maks. bėgelio ilgis (m)

10

10

Greitis (cm/s)

15

15

100-240

100-240

40,6

40,6

Yra

Nėra

Švelnus paleidimas/švelnus sustabdymas

Nėra

Nėra

Komforto padėtis („My” position)

Nėra

Yra

Yra

Yra

Nėra

Yra

Yra

Yra

Nėra

Yra

Modulių prijungimo galimybė

Yra

Yra

Apsaugos klasė (IP)

30

30

Kodas (užsakymo numeris)
Valdymo tipas

Elektros įtampa (V)
Triukšmo lygis naudojant (dB)
Laidinis valdymas

Rankinis valdymas
Judėjimas patraukus ranka
Automatinis galinių ribų užraktas
Galinės ribos reguliavimo galimybės
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Movelite WireFree RTS
Labiausiai prieinamas belaidis „Somfy“ užuolaidų motorizavimo sprendimas su visomis esminėmis savybėmis. Belaidis „Somfy“ visiems yra prieinamas už konkurencingą pradinio lygio kainą. Belaidis sprendimas su 6 mėnesių autonomija (kai ilgis iki 4m ir svoris iki 35 kg).*
Privalumai
• Atsipalaiduokite ir mėgaukitės gyvenimu – namų apšvietimą ir temperatūrą valdykite
net būdami toli nuo namų.
• Komfortas – užuolaidas valdykite programėlėje esančio mygtuko palietimu.
• Išsieikvojus baterijai, galima valdyti rankiniu būdu.
• Graži išvaizda – sklandžiai įsilieja į jūsų interjerą; nėra išorinių laidų, nes baterijų paketas
paslėptas variklyje.
• Nereikia laidų – nesugadinamos sienos ir nieko nereikia perdažyti.
• Greitas ir lengvas montavimas – nereikia su
elektra susijusių žinių + dera su “Movelite™”
priedais.
Movelite WireFree
Charakteristikos
RTS
• Lengva priežiūra: bateriją reikia įkrauti tik du
kartus per metus.
Kodas (užsakymo numeris)
1240365
• Privatumas, apsauga ir namuose esančių
Valdymas
RTS
žmonių imitavimas.
Radijo dažnis

433,42 (RTS)

Maksimalus audinio svoris (kg)

35

Maksimalus bėgelio ilgis (m)

6

Atidarymo / uždarymo greitis (cm/s)

15

Maitinimas (V)
Darbinio triukšmo lygis (dB)

Baterija
43

Laidinis valdymas

Nėra

Švelnus paleidimas / švelnus stabdymas

Nėra

Komforto padėtis („My” position)

Yra

Rankinis valdymas nesant maitinimo

Yra

Traukinėjimas prisilietimu

Yra

Galinės ribos nustatymas

Nėra

Atpalaidavimo funkcija

Nėra

Greičio reguliavimas

Nėra

LED indikatorius
Modulinis jungiamumas

* Išbandyta su 4 m bėgeliu, 35 kg 2 dalių užuolaida, 1 atidarymu ir uždarymu per dieną.

“Movelite” baterijų įkroviklis
Prod. nr. 9025269

Yra
Nėra
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Irismo WireFree
Ypač diskretiškas automatizavimo sprendimas, užtikrinantis švelnų, tolygų užuolaidos judėjimą ir didelę traukiamąją galią, net jeigu užuolaida sveria 45 kg, maksimalus užuolaidos
bėgelio ilgis – 10 m.
Reguliuokite savo užuolaidas taip, kaip jums patinka – atitraukite ir užtraukite naudodamiesi jungikliu, nuotolinio valdymo pulteliu, nustatykite laikmatį, valdykite per kompiuterį,
telefoną ar netgi balsu (per “Google Assistant”, “Amazon Alexa”). Be to, visada galėsite
užtraukti arba atitraukti užuolaidas, net jei nebetiekiama elektros energija.

Charakteristikos
Kodas (užsakymo numeris)
Valdymo tipas

Irismo Wirefree RTS

Radio
433,42 (RTS)

Maks. užuolaidos svoris (kg)

45

Maks. bėgelio ilgis (m)

10

Greitis (cm/s)

15

Triukšmo lygis naudojant (dB)
Laidinis valdymas

Prod. nr. 1003184

1002353

Radijo bangų dažnis (MHz)

Elektros įtampa (V)

“Irismo” baterijų įkroviklis

18 (Baterija)
44
Nėra

Švelnus paleidimas / švelnus sustabdymas

Yra

“Irismo” baterija

Komforto padėtis („My” position)

Yra

Prod. nr. 9026476

Rankinis valdymas

Yra

Judėjimas patraukus ranka

Yra

Galinės ribos reguliavimo galimybės

Yra

Įtempimo sumažinimo funkcija

Nėra

Greičio reguliavimo galimybės

Yra

LED indikatorius

Yra

Modulių prijungimo galimybė
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Nėra

TaHoma
Valdykite daugiau nei 200 įrenginių vienoje vietoje
Privalumai:
• Neribotas naudotojų skaičius
• Galima valdyti iš bet kur, kur yra interneto ryšys
• Būsenos animacija
• Individualiems poreikiams pritaikoma naudojimo aplinka
• Scenarijaus kūrimo funkcija
Dažniausiai jungiami prietaisai:
• Užuolaidos
• Žaliuzės
• Garažų ir kiemo vartai
• Durų užraktai ir ryšio sistemos
• Apšvietimas
• Markizės
• Terasos šildymas ir apšvietimas
• Vaizdo stebėjimo ir signalizacijos
sistemos
• Klimato kontrolės sistemos
• Dūmų detektoriai
Išplėstinis suderinamumas:
• “Somfy”: “TaHoma” sistema suderinama su daugiau nei 100 skirtingų
“Somfy” įrenginių
• Kiti prekių ženklai: Puikiai suderinama su ryšių protokolais, naudojamais kitų pirmaujančių buitinių elektroninių prietaisų gamintojų
Lengva sumontuoti:
• Intuityvi sąrankos aplinka
• Interaktyvus patarimų įrankis atliktinų veiksmų klausimais
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Bėgelio montavimo schema ir montavimo priemonės
Užuolaidų bėgelio ir
variklio matmenys

Matmenys montuojant ant lubų

Koreguojami matmenys
montuojant ant sienos

24mm
27mm

24mm

53mm

8 800 00013

www.dextera.lt

