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Soluţie de motorizare solară
pentru rulouri

Oximo WireFree RTS
Sistemul motorizat pentru rulouri, alimentat de lumina solară.
Ultra-eficient, indiferent de nivelul luminii solare.

Utilizare simplificată!
Model potrivit pentru toate tipurile
de rulouri. Conceput pentru a ușura
instalarea.

Rulouri standard

Tehnologie
fiabilă

Rulouri suprapuse
Rulouri aplicate,
pentru renovare
Rulouri montate pe
acoperiș

Motor
Baterie

Panou
solar

Cum funcţionează
Oximo WireFree RTS?

Panoul captează lumina
zilei indiferent de
nivelul luminii solare şi
o transformă în energie
electrică.

Această energie este
stocată în baterie.
Aceasta poate reține
suficientă putere
pentru a funcționa
timp de 45 de zile fără
nicio sursă de lumină.

Deci, bateria furnizează
energia necesară pentru
funcționarea eficientă a
motorului.

Calitate
garantată ...

…și durată lungă
de viaţă

Întregul ecosistem: panoul,
motorul și bateria au o
garanţie de 7 ani
Este asigurată calitatea pe timp
îndelungat.

Baterie
+8 ani

Panou solar
+20 ani*
* Testul este efectuat de un laborator extern, bazat pe
2 cicluri de ridicare / coborâre pe zi.

Economie de timp
Un rulou solar poate fi instalat de 3
până la 4 ori mai rapid decât rulourile
standard, electrice.

O instalare ușor de
planificat
Intervalele de instalare pot fi flexibile
deoarece instalarea se poate realiza
din exteriorul locuinţei, chiar și atunci
când proprietarii nu sunt acasă.

Instalare fără griji.

Oximo WireFree RTS este ușor de instalat,
deoarece nu trebuie să fie conectat la
un punct de control sau la o alimentare
electrică. Model ideal pentru proiecte de
renovare.

7 ani garanție pentru întregul
ecosistem Oximo WireFree RTS

7

YEAR

WARRANTY

Motor
Oximo
WireFree RTS

Caracteristici:
•D
 etectarea obstacolelor*:
Se oprește dacă întâlnește un obstacol la
coborâre.
• Descurajează infractorii: când este coborât,
ruloul rezistă încercărilor de ridicare forțată*.
• Protecție împotriva înghețului: se oprește
dacă este detectată gheață pe măsură ce se
ridică.

Motor Ø40 12V DC
Tehnologie radio RTS
Cuplu: 3, 6 şi 10 Nm
Greutatea ruloului: până la 20 kg

• Oprire și pornire la viteze reduse: protejează
ruloul.
• Somfy Drive ControlTM: asigură
monitorizarea constantă a motorului, prelungind
durata de funcționare a ecosistemului.
• Modul standby: este posibilă dezactivarea
prin intermediul telecomenzii pentru a limita
descărcarea bateriei.
* Dacă ruloul este prevăzut cu opritori și legături rigide

Caracteristici:

Baterie

• I nstalare în interiorul carcasei ruloului
• Soluție de rezervă disponibilă prin intermediul
încărcătorului extern de baterie.

45

de zile
Technologie NiMH
Capacitate: 2200 mAh
Temperatura de funcţionare:
-20° la +70°C
Se livrează încărcată

autonomie de funcţionare a
bateriei în lipsa luminii solare

Panoul solar

Caracteristici:
• Un singur panou, indiferent de cuplul motorului
și de direcția în care este orientată fereastra.
• I nstalare universală: pe toate tipurile de carcase
sau pereți.
• Poate fi instalat la distanţă faţă de rulou cu
torul cablurilor de 1 sau 5 metri.

aju-

• Se fixează discret pe carcasa ruloului.
Mic: L 470 x H 60 x W 6mm
Uşor: doar 230 g
Technologie: monocristalină

Sisteme de control
Compatibil cu TaHoma
Unitatea de comandă smart home TaHoma
permite controlul tuturor rulourilor
motorizate, precum și programarea lor pentru
a se deschide și închide automat, dar şi a le
sincroniza cu alte produse compatibile
din locuinţă (lumini, aer condiţionat, etc).

Sisteme de control wireless,
cu montare pe perete

Smoove RTS
Punct de control montat pe perete. Acționează
ruloul motorizat: deschide, închide, oprește și
butonul "My" pentru setarea poziției preferate a ruloului.

Telecomandă centralizată

Situo RTS
Telecomandă cu 5 canale care permite controlarea a până la 5
rulouri motorizate, separat sau împreună, folosind 4 funcții:
deschide, închide, oprire și butonul "My" pentru setarea
poziției preferate a ruloului.
Compatibilă cu toate telecomenzile RTS.

Rulourile cu
motorizare cu
alimentare solară pot
fi controlate de pe un
smartphone
sau prin control
vocal!

Oximo WireFree RTS

Performanţă
garantată
Aplicaţia solară*

pentru mobil garantează rată de succes la

Este fereastra mea un loc potrivit pentru
instalarea motorului RTS solar Oximo?
Somfy Solar App vă oferă un răspuns din
3 clicuri!

instalare.
Aceasta vă permite să vedeți cum vor funcționa
soluțiile solare Somfy într-un mediu specific,
înainte de instalare.

1. Introduceți dimensiunile (H-W)

2. Faceți o fotografie ferestrei

Un diagnostic personalizat, bazat pe 4
criterii:
• Date meteorologice din ultimii ani
• Obstacole care blochează soarele
• Orientarea ferestrei
• Geolocalizare

3. Verificați rezultatul diagnosticului

*Aplicaţia va fi disponibilă în România din trimestrul 4, 2020

Fiabilitate
garantată
La fel de fiabil ca un motor
alimentat electric, nu are nevoie de
lumina deplină a soarelui pentru a
funcționa.
Lumina naturală este suficientă
pentru a încărca bateria.

Minimum

45 zile

Este autonomia bateriei în întuneric
complet, cu 2 cicluri de ridicare /
coborâre pe zi.

4 angajamente
Consum putere

Nu este necesară o alimentare electrică.
0 kWh consumați din rețeaua electrică.

Un ecosistem
responsabil și
durabil
Oximo WireFree RTS este un sistem
conceput în mod ecologic şi respectă
cerințele programului ACT FOR GREEN.

ACT FOR GREEN® este inițiativa voluntară Somfy,
care îşi propune să reducă impactul produselor
asupra mediului înconjurător pe toată durata de
viață a acestora: de la extragerea materiilor prime
până la ieșirea din uz. Eticheta ACT FOR GREEN®
reprezintă asigurarea că produsele respectă cerințele
de proiectare ecologică.

Materie primă

Materiale selectate în conformitate cu
reglementările europene REACH și RoHS.
Soluție testată direct de un laborator
certificat extern.

Ambalare

Carton, panouri și manuale realizate din
materiale reciclabile.

Rezistenţă

Durata de operare
Baterie: +8 ani
Panou: +20 ani
Motor: 14,000 cicluri de ridicare / coborâre, testate
Mentenanţa Bateria poate fi complet demontată și
înlocuită, fără a fi nevoie să cumpărați un motor nou.
Reciclarea: La iesirea din uz a produselor, organizațiile
ecologice certificate colectează și prelucrează produsele
Somfy pentru a asigura reciclarea optimă.
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