Motorok és vezérlések

Automatizálja

kapuját!

Működtetesse kapuját távirányítóval, vagy akár mobilról...
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Vezérelje garázs- és kertkapuját mobilról!

Lépjen kapcsolatba otthonával!

A KAPU AUTOMATIKUSAN NYIT ÉS ZÁR

Isten hozta idehaza!
Üdv itthon!

Hozzáférés ellenőrzése

Szeretné, ha intelligens otthona
érzékelné, mikor hazaért és kinyitná Ön előtt a garázs- és kertkaput,
illetve a világítást is felkapcsolná?

Távolról is ellenőrizheti otthona okoseszközeit, illetve aktiválhatja a riasztót,
kinyithatja a gyereknek a kaput csupán
egyetlen kattintással...

Mindez lehetséges!

Legyen nyugodt, otthona biztonságban
van akkor is, ha Ön távol van.

Használja Androidos, vagy iOS okostelefonját az alkalmazás letöltéséhez!
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Lépjen kapcsolatba

otthonával!

IO-TECHNOLÓGIÁJÚ KAPUMEGHAJTÁSOKKAL MŰKÖDIK EGYÜTT.

OKOSOTTHON ESZKÖZÖK:
• KAPUK
• GARÁZSKAPUK
• BEJÁRATI AJTÓK
• RIASZTÓ
• PHILIPS HUE VILÁGÍTÓTESTEK
• ZÁRAK
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Motorok és vezérlések garázskapuhoz

Garázskapu működtetése egyszerűen
A MOZGÁS VISSZANYERT
SZABADSÁGA
• Egy gombnyomás a
távirányítón és a garázskapu
másodperceken belül kinyílik.
• Távozáskor az autó elhaladása
után automatikusan záródik.
• Egy távirányítóval működtetheti
a garázs- és kertkaput is.
• Az io-motorok beépített valós
idejű visszajelzést adnak a kapu
aktuális állapotáról, így távolról
is biztonságosan nyitható és
zárható a kapu.
• Részleges nyitás.
• 5 év garancia.

Dexxo Optimo garázskapumotor szett

Garancia

év

800 Nm
300 kg súly/szárny
10m2 méretig

Garancia

év

Dexxo Optimo motor
• Gyors felszerelés, programozás 90 másoderc alatt.
• Minden beállítás gyárilag előre programozott.
• Módosítható záródási sebesség.
• Külön vezérelhető beépített lámpa.
• 36 500 nyitás és zárásra tesztelve.
• Láncos vagy bordásszíjas sínnel szerelhető.
Keytis 2 RTS távirányító
Egy darab 2 csatornás, kulcsra akasztható
távirányítóval (433,42 MHz).

CSAK A SOMFYNÁL!
Biztonsági termékek
• Szolár-kit napelemes csomag: az áramszolgáltatótól független működtetésért
• Tartalék akkumulátor csomag (külön kapható)
• LCD-s kaputelefon

KAPUTÍPUSOK

Szekcionált
garázskapu

Oldalról nyíló
garázskapu

Billenő
garázskapu
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Dexxo Pro garázskapumotor

Garancia

év

800 Nm/1000 Nm
300 kg súly/szárny
15m2 méretig

Dexxo Pro 800N/1000 motor
• LCD kijelző, nyomógombos beállítás, programozás 90 mp alatt.
• Külön csatornára programozható max. 500 W-os világításvezérlést
tartalmaz.
• 90 000 nyitás és zárásra tesztelve.
• Akadály érzékelése esetén automatikusan leáll.
• Betörésbiztos: a motor ellenirányú erőt fejt ki, ha valaki erőszakkal
megpróbálja kinyitni a kaput.

Keygo RTS/io

Keytis 4 io

4 csatornás távirányító.

4 csatornás io távirányító visszajelzés
funkcióval + ház gomb, ami az árnyékolókat
is lehúzza.

CSAK A SOMFYNÁL!
Biztonsági termékek
• Narancssárga jelzőfény:
jelzi a kapu működését
• Fotocellák: érzékeli a kapu
útjában álló tárgyat, vagy
személyt

Garancia

év

KAPUTÍPUSOK

Szekcionált
garázskapu

Oldalról nyíló
garázskapu

Kétszárnyú
garázskapu

Billenő
garázskapu

Billenő
garázskapu
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Motorok és vezérlések kertkapuhoz

Nem kell többé kiszállnia az autóból rossz időben sem

A BIZTONSÁG GARANTÁLT
• Automatikus akadályérzékelés, amelyet a motor azonnali
leállása követ.
• Akkumulátor áramkimaradás esetén (választható
tartozék).
• A 16 millió kombinációból
álló, hibabiztos ugrókódjának
köszönhetően az RTS
vezérlés tökéletesen biztonságos.
• Az io kapumotorok valós
idejű visszajelzést küldenek a
motor állapotáról.
• 3 év garancia.

Ixengo S / Ixengo L

Garancia

év

Garancia

év

Ixengo S 24 V/230 V
Szárnyaskapu motor rádiós vezérléssel
• Csavarorsós motor 1,8 m-es és 200 kg súlyú kapuszárnyakig.
• Gyors nyitás és zárás: 20 mp alatt 90°-ra nyit ( a 24V-os verzió).
• Külön csatornára programozható max. 500 W-os világításvezérlést
tartalmaz (24V-os verzió).
• Automatikus akadályérzékelés (24V-os verzió).
• Beépített mágneses végállás kapcsolók a kapuszárnyak nyitott és
zárt pozíciójának precíz beállításához.
Garancia

év

Garancia

év

Ixengo L 24 V/230 V
Szárnyaskapu motor rádiós vezérléssel
• Csavarorsós motor 4 m-es és 400 kg súlyú kapuszárnyakig.
• Gyors nyitás és zárás - 20 mp alatt 90°-ra nyit ( a 24V-os verzió).
• Külön csatornára programozható max. 500 W-os világításvezérlést
tartalmaz (24V-os verzió).
• Automatikus akadályérzékelés ( 24V-os verzió).
• Beépített mágneses végállás-kapcsolók a kapuszárnyak nyitott és
zárt pozíciójának precíz beállításához.
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Axovia 220 / Axovia Multi Pro

Garancia

év

Garancia

év

Axovia 220 RTS
Könyökkaros motor rádiós vezérléssel
• 2 m-es és 200 kg súlyú kapuszárnyakig.
• Kapuszárnyak nyitása 120°-ig.
• Gyors nyitás: 10 mp alatt 90°-ra nyit.
• Beépített végállás-kapcsolók a kapuszárnyak nyitott és zárt pozíciójának precíz beállításához.

Garancia

év

Garancia

év

Axovia Multi Pro RTS/io
Könyökkaros motor rádiós vezérléssel
• Gyors nyitás: 15 mp alatt 90°-ra nyit és zárásnál finoman lassít.
• Külön csatornára programozható max. 500 W-os világításvezérlést
tartalmaz.
• Beépített mechanikus ütközőkkel.
• 4 módon telepíthető (befelé nyíló, csúszókaros, kifelé nyíló,
lejtőre nyíló).
• Automatikus akadályérzékelés.
• Tartalék akkumulátorral is telepíthető.
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Motorok és vezérlések kertkapuhoz

Kényelem minden nap!
MINDENNAPOS HASZNÁLATRA
TERVEZVE
• A távirányítón egy gombnyomással az összes bejáratot
lezárhatja, így otthonát akkor is
biztonságban tudhatja, ha csak
pár percre távozik.
• Gyorsan nyílik
Elixo 500 3S RTS : 15mp
(3m-es kapu esetén)
• Beépített automatikus
kapuzárás.
• Részleges nyitás gyalog vagy
kerékpárral történő áthaladásnál.

Elixo 500 motorok tolókapuhoz

Garancia

év

Garancia

év

Elixo 500 230V
Tolókapumotor max. 500 kg súlyú kapuhoz
lakossági, vagy ipari felhasználásra
• Fogasléces motor automatikus végállás-beállítással max. 500 kg
súlyú és 8 m széles kapuhoz.
• Akadályfelismerés és állítható nyomatékérzékelés.
• A programozáskód megjelenik az LCD kijelzőn.
• Külső mechanikus kioldó rendszer.
• Gyors kapunyitás 15 mp alatt 3 méter nyitás.

Garancia

Elixo 500 24V

év

Garancia

év

Tolókapumotor max. 500 kg súlyú kapuhoz
• Fogasléces motor automatikus végállás-beállítással.
• Beépített ciklusszámláló, napi 30 nyitás/zárás.
• Max. 500 kg súlyú és 8 m széles kapuhoz.
• Beállítható nyomatékérzékelés.
• 3S vezérlés: gyárilag előre programozott beállításokkal.
• Külső mechanikus kioldó rendszer.
• Gyors működés: 15 mp alatt 3 méter nyitás.
• Külön csatornára programozható max. 500 W-os világításvezérlést
tartalmaz.
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Elixo motorok toló- és úszókapuhoz

Garancia

év

Garancia

év

Elixo Optimo 24V RTS
Tolókapumotor max. 300 kg súlyú kapuhoz
• Fogasléces motor automatikus végállás-beállítással.
• Beépített ciklusszámláló, napi 30 nyitás/zárás.
• Akadályfelismerés és állítható nyomatékérzékelés.
• Max. 300 kg súlyú és 6 m széles kapuhoz.
• Külön csatornára programozható max. 500 W-os világításvezérlést
tartalmaz.
• Külső mechanikus kioldó rendszer.
• Gyors működés: 20 mp alatt 3 méterre nyit.
• Öntanuló programozás.
Garancia

Elixo 800/1300/2000

év

Garancia

év

Tolókapumotor max. 800/1300/2000 kg súlyú kapuhoz
• Fogasléces motor automatikus végállás-beállítással.
• Max. 100 ciklus naponta.
• Max. 2000 kg súlyú és 20 m-es kapuhoz.
• Elektronikusan állítható nyomaték.
• Acél fogaskerekek.
• Külső mechanikus kioldó rendszer.
• Nyitási sebesség: 10 m/perc.
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Video-kaputelefon

Színes kijelzőjű video-kaputelefon, ami egyszerre
egy ötcsatornás távvezérlő is
GARANTÁLT BIZTONSÁG
• Bejutási pontok vezérlése
(kapumozgatás,
elektromos zár)
• Minden Somfy RTS termék
kompatibilis egymással
• A színes kijelzőjű videokaputelefon szabad
csatornájára programozhatjuk
pl. a korábban beszerelt
motoros redőnyök mozgatását.

Színes kijelzőjű video-kaputelefonok V200/V400

Egyszerű beszerelés
- A kültéri egység csatlakoztatása két eres vezetékkel történik (max. 100 m), akár a meglévő csengő vezetékének felhasználásával.
- Falon kívüli vezérlő egység.

Funkciók:

V200 kaputelefon
• Multifunkciós videós kaputelefon: kaputelefon és távvezérlő egyben.
• Igényes kivitelezés.
• Bejutási pontok vezérlése: elektromos zár, garázskapu és kertkapunyitás a kaputelefonon keresztül.

V400 kaputelefon
• Multifunkciós videós kaputelefon: kaputelefon és távvezérlő
egyben.
• Bejutási pontok vezérlése: elektromos zár, garázskapu és kertkapu
nyitása a kaputelefonon keresztül.
• Megnézheti, ki csengetett be, hiszen a képmemória 400 képig
eltárolja a látogatók digitális fényképét, akkor is, ha senki nem volt
otthon.
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Távirányítók
Akcesoria do bram garażowych i wjazdowych
Keygo RTS/io
Kulcsra akasztható távirányító kertkapuk
és garázskapuk vezérléséhez.

Keytis 2 RTS
Kulcsra akasztható távműködtető
2 csatorna: pl. garázskapu, kertkapu
mozgatásához.

Keytis Home io
Kulcsra akasztható 4 csatornás io
távirányító visszajelzés funkcióval + ház
gomb, ami az árnyékolókat is lehúzza.

Keytis 4 RTS
Kulcsra akasztható távirányító 4 darab
termék vezérlésére: pl. garázskapu, kertkapu, kültéri világítás és bejárati ajtó.

Biztonsági tartozékok
Narancssárga jelzőfény
Figyelmeztető jelzést ad a kertkapu, vagy
garázskapu működése közben.

Kétcsatornás RTS fali rádióadó
Két termék, vagy termékcsoport
működtetésére alkalmas.

Fotocellák
A két kapuoszlopra szerelt fotocella
infravörös sugárral érzékeli, ha a kapu
útjába lép valaki.

Számkódos RTS rádióadó
Két termék, vagy termékcsoport
működtetésére alkalmas.

Védőburkolat fotocellákhoz
Megvédi a fotocellát a rongálódástól.
Vészjelző sziréna
Betörési kísérlet esetén a sziréna 105 dB
erősséggel megszólal, az esetek többségében elijesztve a behatolókat.
Tartalék akkumulátor
Áramkimaradás esetén is működik a
garázs- és kertkapuja. Amennyiben az
áram visszatér, az akkumulátor automatikusan feltöltődik.

Számkódos RTS/io beléptető
Számkódos vandálbiztos vezetéknélküli
biztonsági rádióadó 2 RTS/io termék,
vagy termékcsoport vezérlésére.

Smoove 1 RTS/io
Fali rádióadó egy termék, vagy termékcsoport helyi vezérlésére.
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Gyártó:
Somfy K.

1103 Budapest
Gyömrői út 105.
T: + 36 1 814 5120

www.somfy.hu
info@somfy.hu
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