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Devotament

EXCELENȚĂ
Produsul

Calitatea,

Alegerea mărcii de referină pentru acces rezidenial
aduce beneficii unice prin utilizarea soluiilor de înaltă clasă,
întotdeauna în pas cu cerinele actuale ale pieei.

Nu facem niciun fel de concesii când vine vorba de calitate,
în fiecare zi, la orice nivel: ascultare, înelegere, testare,
diagnosticare, corecie, perfecionare și oferirea garaniei Somfy.

> O gamă largă de produse, aflată în continuă dezvoltare și
îmbunătăire.

Testarea produselor pe plan global:

CA PRIORITATE

INSTALAREA PRODUSELOR
CONFORM STANDARDELOR

O PREOCUPARE PERMANENTĂ

Toate produsele Somfy se supun
standardelor și directivelor în vigoare
pentru a asigura respectarea pe deplin a
regulamentelor privind instalarea.

> Teste de funcionare complete

> Produse conectate, compatibile,
cu integrare perfectă a protocoalelor wireless IO și RTS.

> Teste efectuate în camere cu atmosferă controlată
> Teste de andurană în laborator
(până la 36.000 de cicluri pentru sistemele motorizate).

> Scalabilitate nelimitată a instalaiilor.
> Motoare și accesorii mai puternice, inteligente, cu o
modalitate de instalare rapidă și ușoară.

5 ani garanie Somfy:

> Teste efectuate în condiii reale, în instalaiile pilot ale
partenerilor.

> Simplitatea și sigurana în utilizare, întotdeauna la
baza procesului de cercetare și dezvoltare a produselor
noastre.

ANI

GARANIE

Motoare și sisteme de comandă pentru uși de
garaj. Cu excepţia Dexxo Compact - 3 ani

O analiză detaliată și optimă a produselor returnate
pentru o îmbunătăire continuă a ofertelor noastre.
Oferim o garanie Somfy cuprinsă între 3 și 5 ani în
funcie de produs.

Conectivitate

ACCESIBILĂ TUTUROR
Utilizat în majoritatea mărcilor de echipamente,
io-homecontrol® este protocolul cu sigurana cea
mai ridicată pentru locuină.

Noi soluii interconectate pentru o locuină și mai
confortabilă și mai sigură.
Funcionalităi și servicii noi, în pas cu stilurile de viaă în
continuă schimbare.

Cu peste 10 milioane de sisteme instalate peste
tot în lume, Tehnologia Radio Somfy (RTS) a
devenit un element de referină pentru locuină și
controlul sigur al căilor de acces în casă.

Și beneficiile conectivităii accesibile tuturor:
utilizatorilor finali în căutare de experiene și mai interesante,
dar și partenerilor Somfy, încercând să ușurăm cât mai mult
procesul de instalare, oferind, în același timp, cele mai bune
servicii posibile.

ANI

GARANIE

Suport

MAI MULT CA NICIODATĂ

Încurajând deschiderea și susinerea, oferim tuturor
- producător, instalator, arhitect, consumator - asistena
pe care o așteaptă. Susinem discuiile, instruirea și
dezvoltarea colectivă într-un mediu și mai constructiv.
> Instruire referitoare la produs
> Asistenă pentru punerea în funciune și serviciu post-vânzare
> Unelte de asistenă în vânzări

Bun venit în lumea Somfy Connect!

4

5

3 ani garanie Somfy:
Motoare și sisteme de comandă pentru pori.

Sisteme
inteligente
de acces
PORȚI I BARIERE I GRILAJE I VIDEOINTERFOANE I
S O L U Ț I I C O N E C TAT E I S I S T E M E D E S E C U R I TAT E

PENTRU UN STIL DE VIAȚĂ LA CEL MAI ÎNALT NIVEL DE CONFORT
>>În momentul în care sistemele de acces trec pe modul interconectat,
utilizatorii descoperă un nou standard de viață pe care îl pot adopta.
>>O gamă completă de motorizări, unități de comandă și accesorii de siguranță,
adaptate în mod specific pentru accesul rezidențial.
>>Un pachet interconectat, adaptat în mod specific pentru accesul în locuință.
>>Un pachet accesibil care poate fi personalizat:
-Locuința
conectată > TaHoma
--Echipamente interconectate > Connexoon Access
>>Un pachet ușor de utilizat: mentenanță și programare simplificată a produselor.
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2018

Inovaii

Levixo 40/60 24V

Video interfon V300

Noile bariere de 24V concepute pentru uz colectiv.

Produs de bază care îmbină controlul accesului cu cel al
locuinei.
Fix&GO

Ixengo L 24V

Ixengo JS 230V

Putere și rezistenă pentru pori de mari dimensiuni

Ixengo JS 230V cu o cheie individuală pentru decuplare.

> Model adecvat pentru stâlpi de mici dimensiuni - stâlpi cu o
lăime de doar 80 mm.
> Configuraie unică și avansată a limitatoarelor,
accesibile din partea de sus, cu un indicator luminos de
tip LED care se aprinde la atingerea poziiei corecte.
> Consolă reglabilă: 11 poziii disponibile pentru toate
configuraiile de montare.
> Decuplare manuală comodă și fiabilă.
> Compatibil cu sursele de alimentare solare, dacă
alimentarea de la reea este dificil de realizat.
> Instalarea nu necesită scule speciale.
> Metodă simplă și intuitivă de instalare a motorului prin
intermediul aplicaiei dezvoltate pentru mobil.

> Metodă simplă și intuitivă de instalare a motorului prin intermediul
aplicaiei dezvoltate pentru mobil.

> Până la 2000 de operări/zi
> 40 de setări reglabile, cu o gamă completă de
accesorii
> Brae cu muchii rotunjite sau drepte, până la 6 metri
lungime

> Design elegant, butoane tactile
> Înregistrări video pentru a identifica vizitatorii pe care nu
i-am vizualizat la momentul potrivit
> Compatibil pentru 1 & 2 locuine
> Designul staiei exterioare este perfect adaptabil spaiilor
înguste sau stâlpi de mici dimensiuni

Beneficiu:
Posibilitatea de personalizare în funcie de nevoile
comune ale utilizatorilor.

Beneficiu:
Telecomandă RTS incorporată pentru a controla până la 5
produse wireless.

> Mecanismul nereversibil oferă o rezistenă excelentă la
vânt sau forarea deschiderii din exterior
> Ușor de instalat prin intermediul aplicaiei "Fix & Go"

Încuietoare conectată

Somfy One
Beneficiu:
Robust, eficient și ușor de instalat.

Beneficiu:
Puternic, robust pentru o instalare eficientă.
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> Alarmă și cameră încorporată: prima soluție completă de
securitate conectată. Pachetul cuprinde o cameră Full HD,
sirenă 90+ dB și senzorul de mișcare inteligent.
> Cu posibilități de extindere ulterioară, sistemul este
compatibil cu accesoriile de securitate „Somfy Protect".
> Poate fi utilizată cu ajutorul unei aplicaţii dedicate de
mobil, disponibilă atât pentru sistem Android, cât şi iOS.

> Produsul permite controlul accesului în locuină de
către persoane stabilite: membri ai familiei, prieteni,
chiriași, etc., cu doar câteva clicuri, prin aplicaia web sau
de pe telefonul mobil.

Beneficiu:
Somfy One înglobează mai multe elemente de securitate într-un
singur produs.

Beneficiu:
Gestionarea cu ușurină a accesului în locuină prin moduri
diferite, fie că e vorba de aplicaie dedicată pentru mobil,
cartelă, brăară sau card.
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PORȚI

Pori
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SOLUŢII DE AUTOMATIZARE PENTRU PORŢI BATANTE

12

SOLUŢII DE AUTOMATIZARE PENTRU PORŢI CULISANTE
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MOTOR IXENGO L 3S io

16

MOTOR IXENGO L 3S RTS

18

MOTOR IXENGO JS 230 V RTS

20
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Brae articulate

Brae cu surub melcat / telescopice

Tip îngropat

Integrat

Axovia 180B 3S io / RTS

Invisio 3S io / RTS

-

-

-

-

Axovia MultiPro
3S io / RTS

Axovia MultiPro 3S
Deschidere în pantă

Axovia MultiPro 3S
Bra culisant

Axovia MultiPro 3S
Deschidere spre
exterior

Axovia 220B io / RTS

Ixengo L 3S
io/ RTS

Ixengo S 3S RTS

Adecvat pentru PVC

l

l

l

l

l

-

-

Adecvat pentru LEMN

l

l

l

l

l

(Cu ranforsare metalică
pe aripi)

Adecvat pentru ALUMINIU

l

l

l

l

l

(Cu ranforsare metalică
pe aripi)

(Cu ranforsare metalică
pe aripi)

(Cu ranforsare metalică
pe aripi)

(Cu ranforsare metalică
pe aripi)

l

l

Adecvat pentru FIER / OEL

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Greutate/lungime maximă aripă

300 kg - 2,5m

100 kg - 2 m

100 kg - 2 m

100 kg - 2 m

200 kg - 2 m

400 kg - 4 m

200 kg - 1,8 m

400 kg - 4 m

350 kg - 3m

200 kg - 1,8 m

150 kg - 3 m

Spaiu minim în spatele aripii (1)

450 mm

450 mm

162 mm

0 mm

490 mm

160 mm

210 mm

160 mm

180 mm

40 mm

0 mm

Distană maximă ax balama placă suport motor (2)

400 mm

400 mm

320 mm

400 mm

250 mm

183 mm

103 mm

183 mm

150 mm

Fără limite

Fără limite

Utilizare

Intensivă

Intensivă

Intensivă

Intensivă

Intensivă

Intensivă

Intensivă

Semi-intensivă

Semi-intensivă

Intensivă

Intensivă

Compatibilitate energie solară

l

l

l

l

l

l

l

-

-

l

l

Aplicaie

Utilizatori multipli

Utilizatori multipli

Utilizatori multipli

Utilizatori multipli

Utilizatori individuali

Utilizatori multipli

Utilizatori individuali

Utilizatori multipli

Utilizatori individuali

Utilizatori individuali

Utilizatori multipli

Atractiv

Estetic

Poate fi instalat
pe o poartă existentă

Incorporat în
stâlpul porii

Menine poarta în stare bună
Avantajul motorului

(1) Spaiu minim necesar în spatele
panelului

Panel

Spațiu
minim necesar
în spatele
panelului

Nature du portail

Aplicaie
personalizată

Deschidere în pantă
de până la
maximum 20%

Deschidere până la
150° sau spaiu mic în
spatele panelului

l

l

l

(Cu ranforsare metalică
pe aripi)
l

Ixengo L 230 V RTS Ixengo JS 230V RTS

-

-

l

(Cu ranforsare metalică
pe aripi)
l

l

(Cu ranforsare metalică
pe aripi)
l

Spaiu mic în spatele panelului
Deschidere
spre exterior

Deschidere rapidă

Aplicaie personalizată

Simplitate
Putere mare

(2) Distană maximă ax balama placă suport motor

Panel

Distanță maximă ax balama placă suport motor

Nature du portail
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POR I I Pori batante

Soluții de automatizare pentru porți batante

Elixo 500 3S io / RTS

Elixo Optimo 24 V RTS

Elixo 500 230 V RTS

Elixo 800 230 V RTS

Greutate/lungime maximă pe aripă

500 kg - 8 m

300 kg - 6 m

500 kg - 8 m

800 kg - 10 m

Aplicaie

Locuinţe colective
Locuinţe individuale

Locuinţe colective
Locuinţe individuale

Locuinţe colective
Locuinţe individuale

Locuinţe colective
Locuinţe individuale

Utilizare

Intensivă

Intensivă

Semi-intensivă

Semi-intensivă

Avantajul motorului

Configuraie personalizată

Optimizat pentru instalarea standard

Andocare lentă la capăt de cursă

Andocare lentă la capăt de cursă

14
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POR I I Pori culisante

Soluții de automatizare pentru porți culisante

Ixengo L 3S io
PÂNĂ LA 4 M

Putere, eficienă și
instalare ușoară
Pentru instalare 100%
corectă

24,0°C

gate

Utilizatori multipli Utilizare intensivă

400 KG PER CANAT

garage door

3

* Domeniul de aplicare

Instalare standard
1.
2.
3.
4.

Unitate de comandă 3S: instalare rapidă,
personalizată, intuitivă

General
4m / 400 kg

Motor Ixengo L 24V
Lumină portocalie
Comutator / Video interfon
Unitate de comandă 3S io

1

Pentru canaturi cu lungimea mai mare
de 2 m se recomandă utilizarea zăvorului
electromagnetic

Ușor de instalat
> Aplicaia Fix & Go. Aplicaie intuitivă pentru
instalarea ușoară și corectă a motorului, asigurând
o funcionare optimizată
> Console pentru fixarea stâlpilor, reglabile sau prin
sudare, adecvate pentru toate configuraiile de
montare.
> Configuraie unică și avansată a limitatoarelor,
accesibile din partea de sus, cu un indicator
luminos de tip LED care se aprinde la atingerea
poziiei corecte.
Utilizare sigură
> Mecanismul nereversibil oferă o rezistenă
excelentă la vânt sau forarea deschiderii din
exterior
> Decuplare ușoară și sigură cu ajutorul cheii
individuale

Limitator magnetic de cursă

Instalare personalizată
> Oprire ușoară și cuplu reglabil
> Poziie precisă de închidere și reglarea forei de
închidere
> Zonă cu viteză redusă și decalaj dintre cele 2 laturi,
reglabil până la nivelul minim
Tehnologia io-homecontrol®
> Compatibil cu toate produsele din gama Somfy io
range
> Feedback de la toate telecomenzile cu două canale io
> Operare și comandă de la distană cu TaHoma® și
Connexoon

Fix&GO

Pachete

Motor
Ixengo L
24 V

Pachet io EE
Ref. 1216557

Pachet io Comfort
Ref. 1216558

Pachet Connexoon
Ref. 1216559

1 singur motor*
Ref. 1216560

Unitate de
comandă
3S
Ixengo io

Keygo io

Baterie de
rezervă

Lumină
portocalie
Eco Pro
24V

Lumină
portocalie
Master
Pro 24 V
antenă io

Fotocelule Connexoon Consolă
Master Pro
reglabilă
Bitech
pentru
stâlp

Consolă
pentru
stâlp
(prin
sudare)

Ref. 1841150

Ref. 1841134

Ref. 9001001

Ref. 9020065

Ref. 9016924

Ref. 1841233

Ref. 1811429

-

Ref. 9019511

l 2x

l

l 1x

-

-

-

l

-

l

-

l 2x

l

l 2x

l

-

l

l

-

l

-

l 2x

l

l 1x

l

-

l

l

l

l

-

l 1x

-

-

-

-

-

-

-

l

4
955 mm

Dimensiune generală

max. 465 mm
100 mm

955 mm

max. 465 mm
100 mm

Caracteristici tehnice
Sursa de alimentare

220-230 V - 50-60 Hz

Cursă de lucru

465 mm

Spaiu minim necesar în spatele canatului

160 mm

Decalajul maxim al balamalelor

183 mm

Timp de deschidere la 90° fără zona de încetinire
și viteza maximă

Între 10 și 34 s, în funcie
de instalaie

Tensiune alimentare motor

24 Vdc

Frecvenă radio io

868 - 870 MHz

Consum maxim de putere

40 W

Număr de telecomenzi

Iluminare

Maxim 500 W

Accesorii surse de alimentare

24 Vdc / 1,200 mA

Fora de traciune

2,000 N

Un canal (Keygo io, ...)

Maxim 38 de canale

Două canale (Keytis io, ...) Nelimitat
Index de protecie

IP 44

Temperatura de funcionare

Între -20°C și +60°C

Accesorii speciale

Tastatură metalică radio io

Fotocelule Master Pro 180

Videointerfoane

Ref. 1841207 (Internaional)

Ref. 1841216

Mai multe informaţii la pagina 38

-

* Fără componente electronice - Pentru aplicaiile pe o singură latură - Pentru uz cu Unitatea de comandă externă 3S Ixengo
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Detaliat
4 m și 170 kg
3 m și 300 kg
2,6 m și 400 kg

17

POR I I Pori batante

Automatizare pentru pori batante

Ixengo L 3S RTS
PÂNĂ LA 4 M

Utilizatori multipli Utilizare intensivă

400 KG PER CANAT

Putere, eficienă și
instalare ușoară
Pentru instalare 100%
corectă

COMPATIBILITATE
PANOU SOLAR

3

1.
2.
3.
4.

Unitate de comandă 3S: instalare rapidă,
personalizată, intuitivă
Ușor de instalat
> Aplicaia Fix & Go
Aplicaie intuitivă pentru instalarea ușoară și
corectă a motorului, asigurând o funcionare
optimizată
> Console pentru fixarea stâlpilor, reglabile sau
prin sudare, adecvate pentru toate configuraiile
de montare.
> Configuraie unică și avansată a limitatoarelor,
accesibile din partea de sus, cu un indicator
luminos de tip LED care se aprinde la atingerea
poziiei corecte.

Instalare personalizată
> Oprire ușoară și cuplu reglabil
> Poziie precisă de închidere și reglarea forei de
închidere
> Zonă cu viteză redusă și decalaj dintre cele 2
laturi, reglabil până la nivelul minim

Fix&GO

Compatibil cu sursele de alimentare solare, dacă
alimentarea de la reea este dificil de realizat.

Pachete

Motor
Ixengo L
24 V

Pachet standard RTS
Ref. 1216552

Pachet EE RTS
Ref. 1216554

Pachet Comfort RTS
Ref. 1216555

1 singur motor*
Ref. 1216560

Unitate de Keygo RTS Keytis 2
RTS
comandă
3S
Ixengo RTS

Baterie de
rezervă

Lumină
portocalie
Eco Pro
24V

Lumină
Fotocelule
portocalie Master Pro
Master
Bitech
Pro 24 V
antenă RTS

Ref. 1841149

Ref. 1841064

Ref. 1841026

Ref. 9001001

Ref. 9020065

Ref. 9014082

Ref. 1841233

-

Ref. 9019511

l 2x

l

l 2x

-

-

-

-

-

l

-

l 2x

l

l 1x

-

-

-

-

l

l

-

l 2x

l 1x

l

-

l 2x

-

-

l

-

-

-

-

l

-

l

-

Consolă
reglabilă
pentru
stâlp

l

l

General
4m / 400 kg

Motor Ixengo L 24V
Lumină portocalie
Comutator / Video interfon
Unitate de comandă 3S RTS

2

Pentru canaturi cu lungimea mai mare
de 2 m se recomandă utilizarea zăvorului
electromagnetic

955 mm

Dimensiune generală
max. 465 mm

955 mm
100 mm

max. 465 mm
100 mm

Caracteristici tehnice
Sursa de alimentare

220-230 V - 50-60 Hz

Fora de traciune

2,000 N

Spaiu minim necesar în spatele canatului

160 mm

Cursă de lucru

465 mm

Decalajul maxim al balamalelor

183 mm

Tensiune alimentare motor

24 Vdc

Timp de deschidere la 90° fără zona de încetinire Între 10 și 34 s, în funcie de
și viteza maximă
instalaie

Consum maxim de putere

40 W

Frecvenă radio RTS

433,42 MHz

Iluminare

Maxim 500 W

Număr de telecomenzi

Maxim 40 de canale

Accesorii surse de alimentare

24 Vdc / 1,200 mA

Index de protecie

IP 44

Temperatura de funcionare

Între -20°C și +60°C

Consolă
pentru
stâlp (prin
sudare)

Accesorii speciale

Tastatură metalică radio RTS

Fotocelule Master Pro 180

Videointerfoane

Ref. 1841116 (Internaional)

Ref. 1841216

Mai multe informaţii la pagina 38

-

-

* Fără componente electronice - Pentru aplicaiile pe o singură latură - Pentru uz cu Unitatea de comandă externă 3S Ixengo

18

Detaliat
4 m și 170 kg
3 m și 300 kg
2,6 m și 400 kg

4

Utilizare sigură
> Mecanismul nereversibil oferă o rezistenă
excelentă la vânt sau forarea deschiderii din
exterior
> Decuplare ușoară și sigură cu ajutorul cheii
individuale

Limitator magnetic de cursă

* Domeniul de aplicare

Instalare standard

19

POR I I Pori batante

Automatizare pentru pori batante

Ixengo JS 230 V RTS
PÂNĂ LA 3 M

Utilizatori individuali Utilizare semi-intensivă

350 KG PER CANAT

3

1.
2.
3.
4.

* Domeniul de aplicare
General
3m / 350 kg

Motor Ixengo JS 230 V
Lumină portocalie
Comutator / Video interfon
Unitate de comandă RTS

1

Pentru canaturi cu lungimea mai mare
de 2 m se recomandă utilizarea zăvorului
electromagnetic

Ușor de instalat
> Fix & Go
Aplicaie intuitivă pentru instalarea ușoară și
corectă a motorului, asigurând o funcionare
optimizată.

Instalare personalizată care poate fi actualizată
> Gamă largă de accesorii pentru confort și
sigurană

Motor
Ixengo JS 230 V

Pachet ECO Comfort RTS
Ref. 1216546

1 motor pe partea dreaptă*
Ref. 1216548

1 motor pe partea stângă*
Ref. 1216549

Unitate de comandă
CB 230 RTS

Keytis 2 RTS

Lumină portocalie
Eco Pro 230V

Fotocelule Master
Pro Bitech

Ref. 1841212

Ref. 1841026

Ref. 9020138

Ref. 1841233

l 2x

l

l 2x

l

l

l 1x

-

-

-

-

l 1x

-

-

-

-

48

53

75
98

Pachete

300 mm max.

Sursa de alimentare

220-230 V - 50-60 Hz

Spaiu minim necesar în spatele canatului

180 mm

Decalajul maxim al balamalelor

150 mm

Tensiune alimentare motor

230 Vac

Consum maxim de putere

280 W

Iluminare

230 V - 60 W

Accesorii surse de alimentare

24 Vac / 360 mA

Fora de traciune

3,000 N

Cursă de lucru

300 mm

Timp de deschidere la 90° fără zona de încetinire
și viteza maximă

Aprox. 15-20 sec, în funcie de
tipul instalaiei

Frecvenă radio RTS

433,42 MHz

Număr de telecomenzi

Maxim 128 de canale

Index de protecie

IP 54

Temperatura de funcionare

Între -20°C și +55°C

Accesorii speciale

Tastatură metalică radio RTS

Videointerfoane

Kit de sigurană radio h 58

Ref. 1841116 (Internaional)

Mai multe informaţii la pagina 38

Ref. 9019589

* Fără componente electronice - Pentru aplicaiile pe o singură latură - Pentru uz cu Unitatea de comandă externă CB 230

20

300 mm max.

970

Caracteristici tehnice

Fix&GO

98

192

Poziia porii este memorată
> Oprire ușoară și cuplu reglabil

192

191
187

970

Dimensiune generală

191
187

Cheie individuală de decuplare

4

75

Instalare simplă
> Un buton pentru a vedea cursa porii
> Un buton pentru programarea
telecomenzilor
> 12 comutatoare pentru setări suplimentare

Detaliat
3 m și 200 kg
2,75 m și 280 kg
2,5 m și 350 kg

48

Utilizare sigură
> Mecanismul nereversibil oferă o rezistenă
excelentă la vânt sau forarea deschiderii
din exterior
> Decuplare ușoară și sigură cu ajutorul cheii
individuale

Instalare standard

53

Robust, eficient și ușor
de instalat

21

POR I I Pori batante

Automatizare cu brae telescopice pentru pori batante

BARIERE

Bariere

22

23

LEVIXO 24V 40/60 RTS

24

ACCESORII PENTRU BARIERE

26

Levixo 24V 40 / 60 RTS
Uz colectiv trafic intens

PÂNĂ LA 6 M

Barieră rapidă, sigură,
proiectată pentru uz
colectiv
Utilizare intensivă și colectivă
> Utilizare intensivă cu 2 000 de acionări pe zi
datorită motorului 24V
> Închidere automată cu temporizare reglabilă
> Setări led pentru avertizări
> Setare pentru închidere rapidă cu închiderea
imediată posibilă datorită acionării
fotocelulelor
> Lumină de veghe
> Contacte dedicate pentru deschidere și
închidere prin comenzi programate
Rapidă în mișcare
> Deschidere și închidere rapidă între 2,5s și 9s
> Control complet al vitezei barierei datorită
accelerării, vitezei de cursă și încetinirii
reglabile

BARIERE

Bariere

Instalare standard
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2

3

Motor Levixo 40/60
Bra
Suport bra
Coloană pentru fotocelule
Lumină portocalie
Buclă de detecie inductivă

4

5

1

6

Dimensiune generală
362
316

220

850

Sigurana produsului
> Capete de cursă mecanice și electronice
pentru operarea sigură și corectă
> Diverse sigurane independente pentru
protecia panoului de comandă

1010

Sigurana utilizatorului
> Sistem integrat de detectare a obstacolelor
> Încetinire reglabilă la finalul închiderii
> Control complet al forei barierei prin reglarea
cuplurilor de deschidere și închidere
> Lumină portocalie cu avertizare de 2s

Gama
Caracteristici tehnice

Levixo 24V 40

Levixo 40 24V RTS

Levixo 24V 60

Panou de
comandă
Levixo

Kit de fixare a
braului

Bra rotunjit
sau cu muchii
drepte

Suport bra

Bază Levixo

l

-

l

-

-

-

-

-

l

l

-

-

-

-

Kit de fixare a
braului

-

-

-

l

-

-

-

Bra rotunjit sau cu
muchii drepte

-

-

-

-

l

-

-

-

-

-

-

-

l

-

-

-

-

-

-

-

l

Ref. 1216588

Levixo 60 24V RTS
Ref. 1216589

Suport bra
Ref. 9020722

Bază Levixo
Ref. 9020719

Sursa de alimentare

230 V

Tensiune motor

24V

Consum maxim de putere

300 W

Accesorii surse de alimentare

24 V / 0,5 A

Număr maxim de acionări/zi
(Deschideri/Închideri)

2 000
(85 cicluri / oră)

Cuplu motor

Levixo 40
Levixo 60

130 Nm
260 Nm

Durată de deschidere

Levixo 40
Levixo 60

Între 2,5 s și 6 s
Între 3 s și 9 s

Frecvenă radio RTS

433,42 MHz

Număr de telecomenzi

maxim 36 de canale

Index de protecie

IP 54

Temperatura de funcionare

între -20°C și +55°C

Lungime maximă a braului*

Levixo 40
Levixo 60

4m
6m
*Dimensiuni fără alte accesorii

24

Accesorii speciale

Suport mobil

Modul detecţie inductivă

Kit led-uri pentru braul Levixo

Protecie de cauciuc pentru bra

Ref. 9020720

Ref. 9020723

Ref. 9020718

Ref. 9017045

25

Accesorii pentru bariere
Kit led-uri pentru braul Levixo

Kit de fixare pentru bra dreptunghiular

Lumină intermitentă led pentru bra. Cinci module.

Pentru bra dreptunghiular

Ref. 9020718
Ref. 9020725

Detector perimetru magnetic

Pentru detectarea oelului, alimentat la 24V. Permite controlul accesului automat al autoturismelor și
camioanelor. Funcionează cu un cablu magnetic (9020724).

Kit de fixare pentru bra cu margini rotunjite
Pentru bra cu margini rotunjite.

Ref. 9020726

Ref. 9020723
30.6

Bra cu margini rotunjite 3m

Cablu magnetic

Profil bra de aluminiu.
Greutate adaptată la arcul de compensare a barierei: 1kg/m.
70

62

Funcionează cu un detector pentru perimetru magnetic (9020723).

30.6

Ref. 9020732

70

Ref. 9020724

30.6

Bra cu margini rotunjite 5m

Protecie de cauciuc pentru bra

70

62

Profil bra de aluminiu.
Greutate adaptată la arcul de compensare a barierei: 1kg/m.

Pentru a atenua contactul în caz de impact asupra unui autovehicul.
Pentru a face braul mai vizibil.
Poate fi amplasat pe marginea inferioară și/sau superioară a braului.
Furnizat sub formă de rolă de 12 m cu 4 capete.

30.6

Ref. 9020734

70

Ref. 9017045

30.6

Bra cu margini rotunjite 6m

Profil bra de aluminiu.
Greutate adaptată la arcul de compensare a barierei: 1kg/m.

Pentru sprijinirea braului în poziia închis.
Eliberează eforturile statice asupra sistemului mecanic al barierei pentru o durată de viaă optimă.
Cu fixare în beton.

70

62

Suport bra - culoare gri

30.6

Ref. 9020736

70

B R A Ț E P E N T R U L E V I X O 24 V 4 0 /6 0 R T S & L E V I X O 3 0 / 5 0 R T S
30.6

Bra dreptunghiular 3 m

70

62

Profil bra de aluminiu.
Greutate adaptată la arcul de compensare a barierei: 1kg/m.

Ref. 9020722
30.6
38

Ref. 9018250

30.6

Bra dreptunghiular 5 m

70

62

Profil bra de aluminiu.
Greutate adaptată la arcul de compensare a barierei: 1kg/m.

30.6
38

Ref. 9018251

26

27

BARIERE

A C C E S O R I I P E N T R U L E V I X O 24 V 40 / 6 0 R T S

B R A Ț E P E N T R U L E V I X O 24 V 4 0 /6 0 R T S

Pentru sprijinirea braului în poziia închis.
Eliberează eforturile statice asupra sistemului mecanic al barierei pentru o durată de viaă optimă.
Cu fixare de braul barierei.

NOTIȚE

BARIERE

Suport

Ref. 9020720

Coloane pentru fotocelule Master Pro (pentru pori și bariere)
Pentru a menine fotocelulele pe poziie la o distană minimă de barieră.
Raza fotocelulelor la 50 de cm deasupra solului.
Structură concavă care permite integrarea cablurilor în coloană.
Fixare prin 4 șuruburi (nefurnizate).

Ref. 9017210

A C C E S O R I I S P E C I A L E P E N T R U L E V I X O 2 4 V 4 0 / 60 R T S

Bază Levixo

Pentru o fixare sigură a barierei.
Cu fixare în beton.

Ref. 9020719

A C C E S O R I I S P E C I A L E P E N T R U L E V I X O 3 0 /5 0 R T S

Bază de ancorare pentru fundaia barierei
Pentru o fixare sigură a barierei.
Cu fixare în beton.

Ref. 9017043

28
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GRILAJE

Grilaje

30

31

CENTREO VEO RT

32

CENTREO

34

ACCESORII MOTOR CENTREO

36

Centreo VEO RT
Unic pe piaă
> Noul motor central Somfy, cu receptor integrat,
poate fi controlat de la distană cu ajutorul unui
transmiător radio Somfy Veo RT.

GRILAJE

Motor central radio pentru uși de garaj și grilaje

Dimensiune generală
Versiunea pentru tub Ø 60

Versiunea pentru tub Ø 76

Instalare mai rapidă
> Control wireless. Fără unitate de comandă,
comutator cu cheie sau receptor extern care
trebuie conectate, fără găuri în perete sau
cablaje suplimentare.
Ajustare simplificată a capetelor de cursă cu
ajutorul transmiătorului radio
> Setarea capetelor de cursă cu ajutorul
telecomenzii fără intervenie asupra
motorului.
Sistem conform standardelor CE
> Garantat printr-un control automat al
motorului în modul „deadman”
Comenzi de control sigure
> Transmise prin comenzi criptate și cod
rotativ (16 milioane de combinaii posibile).
Ø 60

Frână integrată în interiorul motorizării.

Deschidere parială
> Doar apăsai butonul de oprire și ușa
se deplasează în poziia intermediară
memorată.

Ø 76

Detectarea ușii încuiate
> Protejarea instalaiei în cazul omiterii
deblocării.

Sisteme de fixare brevetate.

Sistem de decuplare
> Acionează direct asupra reductorului pentru
operare manuală ușoară.

Coroană Ø 200

Centreo Veo RT 1

Coroană Ø 220

Coroană Ø 240

Nominal

Max

Nominal

Max

Nominal

Max

160 kg

200 kg

150 kg

190 kg

-

-

Centreo Veo RT 2

220 kg

250 kg

200 kg

230 kg

180 kg

210 kg

Centreo Veo RT 3

-

-

255 kg

270 kg

230 kg

245 kg

Sistemul de limitatoare de cursă electronice este
complet protejat în interiorul motorului
> După eliberarea decuplării sau în cazul
în care nu există curent electric pentru o
perioadă lungă de timp, acest sistem unic
revine automat la limitatoarele de cursă.

A

A

Caracteristici tehnice

Cuplu

Putere

Curent

Frânare &
Decuplare

Diametrul
tubului

Coroană

Greutate

Lungimea A

Centreo Veo RT 1

1207087

75 Nm

300 W

1,3 A

l

60 mm

200 mm

7 kg

372 mm

Centreo Veo RT 1

1207088

75 Nm

300 W

1,3 A

l

60 mm

220 mm

7 kg

372 mm

Centreo Veo RT 2

1207089

100 Nm

360 W

1,6 A

l

60 mm

200 mm

7 kg

372 mm

Centreo Veo RT 2

1207090

100 Nm

360 W

1,6 A

l

60 mm

220 mm

7 kg

372 mm

Centreo Veo RT 2

1207091

100 Nm

360 W

1,6 A

l

76 mm

220 mm

7 kg

372 mm

Centreo Veo RT 3

1207092

140 Nm

450 W

2A

l

60 mm

220 mm

7 kg

372 mm

Centreo Veo RT 3

1207093

140 Nm

450 W

2A

l

76 mm

220 mm

7 kg

372 mm

1207094

140 Nm

450 W

2A

l

76 mm

240 mm

7 kg

372 mm

Centreo Veo RT 3

Limitator de cursă

Sistem electronic controlat cu ajutorul
unui transmiător radio SOMFY VEO rt

Alimentare cu energie

230 V - 50 Hz

Frecvenă radio

434 MHz

Comunicare sigură

Criptarea comenzilor de control
+ cod rotativ cu 16 milioane de
combinaii posibile

Domeniu de aplicare

Reglabil + sau - 5m în câmp deschis

Număr de telecomenzi

maxim 12

Viteză
Capacitatea limitatorului de cursă

20 rotaii

Temperatura de funcionare

între -10°C și +40°C și în situaii
excepionale între -20°C și +60°C

Întrerupere termică

4 minute

Număr de cicluri pe zi

10 (neconsecutive)

Index de protecie

IPX4

Cablu standard

gri, H05 VVF, 4m lungime

Principalele accesorii

32

10 rpm

TSA 3B VEO RT

Suport de perete

Unitate de control VEO RT

Ref. 1811362

Ref. 2008886 (x10)

Ref. 1811536

33

Centreo
Cuplu garantat pe durata întregii funcionări,
până la întreruperea termică
> Frânare integrată în interiorul motorizării
> Oprire imediată a închiderii

GRILAJE

Motor central cablat pentru uși de garaj și grilaje

Dimensiune generală
Versiunea pentru tub Ø 60

Protecia instalatorului
> Fără acces la componentele electrice

Versiunea pentru tub Ø 76

Ø76

Ø60

Sistem de final de cursă integrat într-o casetă
de protecie
Sistemul de decuplare acionează direct pe
reductor
> Motorul este complet liber, iar ușa poate
fi operată manual, fără efort în cazul
întreruperii curentului electric
Compatibil cu Rollixo, Axroll și Axroll Plus

La

Caracteristici tehnice
Pentru uși
până la
(kg) (1)
Centreo S
Centreo 1

Centreo 2
Operaiune ușoară de decuplare
Centreo 3

Referină

Tipul de motor

Diametru tub ø

Antrenor ø

1207077

60

60

200

Centreo
Centreo S
Centreo 1

1207028

75

60

200

Centreo 1

1207030

75

60

220

Centreo 2

1207032

100

60

200

Centreo 2

1207034

100

60

220

Centreo 2

1207036

100

76

220

Centreo 3

1207040

140

60

220

Centreo 3

1207042

140

76

220

Centreo 3

1207048

140

76

240

Centreo 4

1207043

200

60

220

Centreo 4

1207045

200

76

220

Centreo 4

1207046

200

76

240

Centreo 2 SASO

1207038

90

60

220

Centreo 2 SASO

1207049

90

76

220

Centreo 4 SASO

1207044

170

60

220

Centreo 4 SASO

1207047

170

76

240

34

Lb

Centreo 4

Centreo 2
SASO
Centreo 4
SASO

Diametrul Diametrul
tubului
roii
rulant (mm)
(mm)

Cuplu
(Nm)

Consum de
energie (W)

Viteză
(rpm)

Curent
(A)

Număr
maxim de
rotaii

Greutatea
motorului
(kg) (3)

Lungime
(mm)
La
Lb

Axroll

1207077

100 / 120

200

60

60

230

10

1

12

4,9

360

1207028

160 / 200

200

60 (2)

75

280

10

1,25

12

6,5

342

-

1207030

150 / 190

220

60 (2)

75

280

10

1,25

12

6,5

342

-

1207032

200 / 250

200

60 (2)

100

340

10

1,5

12

6,8

357

-

1207034

200 / 230

220

60 (2)

100

340

10

1,5

12

6,8

357

-

1207036

200 / 230

220

76

100

340

10

1,5

12

6,8

-

342

1207040

255 / 270

220

60 (2)

140

500

10

2,2

12

7

372

-

1207042

255 / 270

220

76

140

500

10

2,2

12

7

-

357

1207048

230 / 245

240

76

140

500

10

2,2

12

7

-

357

1207043

350 / 385

220

60 (2)

200

800

10

3,5

12

10,5

342

-

1207045

350 / 385

220

76

200

800

10

3,5

12

10,5

-

342

1207046

330 / 365

240

76

200

800

10

3,5

12

10,5

-

342

1207038

180 / 200

220

60 (2)

90

390

12

1,7

12

6,8

357

-

1207049

180 / 200

220

76

90

390

12

1,7

12

6,8

-

342

1207044

300 / 320

220

60 (2)

170

800

12

3,5

12

10,5

-

342

1207047

290 / 310

240

76

170

800

12

3,5

12

10,5

-

342

pentru o ușă perfect echilibrată
motorul poate fi adaptat la diametrele cilindrilor de 34, 42 și 48 mm, cu ajutorul unui kit de adaptare
(3)
greutatea motorului cu diametrul roii de 220 mm
(1)
(2)

Principalele accesorii

Cutie de sigurană și comutator

Comutator universal cu cheie

Comutator cu cheie și decuplare

Ref. 1805253

Ref. 1805116

Ref. 1805229
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Compatibilitate

Rollixo

Axroll Plus

Rollixo

Accesorii pentru motorul Centreo
Kit de decuplare
Kit de decuplare cu mâner pistol, cablu învelit de 6 metri și
accesorii de montare
Livrat în varianta standard

Comutator cu cheie și decuplare
Comutator cu cheie din metal cu cheie de decuplare

Dimensiuni: 90 x 80 x 44 mm
Index de protecie: IP 54
Cu arc de revenire, 2 poziii
Ref. 1805229
Ref. 9013927

Cutie de sigurană + comutator
Cutie de sigurană pentru sistemul de decuplare exterior,
dotat cu un comutator de inversare a sensului de
funcionare

Set de adaptare pentru motorul Centro ø60

Pentru tub cu ø34 mm:
Pentru tub cu ø42 mm:
Pentru tub cu ø48 mm:

Ref. 9015363
Ref. 9015364
Ref. 9015366

Ref. 1805253
Ref. 9015363
Ref. 9015364
Ref. 9015366

Kituri de adaptare pentru coroană
Kituri de adaptare pentru coroană de la ø200 la ø220 sau de la
ø220 la ø240
Șuruburi și șaibe incluse

Ref. 9016731

36
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GRILAJE

A LT E A C C E S O R I I

PUNCTE DE CONTROL CU SISTEM DE DECUPLARE

VIDEO INTERFOANE
PORȚI

Videointerfoane

38
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VSYSTEM PRO

40

GAMA PLUG & PLAY

48

> V100

49

> V300

50

> V500

51

Ofertă unică

VSYSTEMPRO

Datorită compatibilităii Somfy io sau
RTS, monitorul de interior devine
punctul de comandă central al
locuinei.
Fiecare monitor din gama
de interfoane video
Somfy oferă confortul
de a controla până la
5 echipamente radio
Somfy (sau grupuri de
echipamente).

VIDEO INTERFOANE
PORȚI

PERFORMAN Ă

Pentru
a controla
accesul în
To
control
the access
locuinţă
prin
ﬁ
rele
de
to your house by way la stația
dewires
apel from the call station
of

100%

Pentru
controla
To drivea the
Somfyechipamentele
equipment
Somfy
monitorului,
by wayprin
of intermediul
radio technology
from the
monitor radio
folosind
tehnologia

2-fire

250 m max

VERSATILITATE
• 2 niveluri, Origin & Premium, pentru funcii adaptate nevoilor utilizatorilor finali.
• Monitoare de interior cu telecomandă io sau RTS pentru a asigura compatibilitatea cu echipamentele Somfy.
• O gamă completă de accesorii pentru un sistem adaptat instalaiei.

2 game de interfoane video pentru a îndeplini toate condiiile de instalare
VSYSTEMPRO

INSTALARE SIMPLĂ
MONITOR DE INTERIOR
Numărul maxim de monitoare

4

2

Telecomandă integrată Somfy

Versiune io / versiune RTS

RTS

• Sistem bifilar cu alimentare din adaptorul de retea 230V.
• Setări rapide pentru instalări simple.

STA´II DE APELARE
Numărul maxim de staii de apelare
Distană maximă monitor / staie de apelare
Instalare
Controlul accesului
Control / Conexiuni

4

1

Max. 250 m

Max. 100/150 m

Încastrat sau montat pe perete
Încastrat, cu protecie împotriva precipitaiilor
Cu sau fără protecie împotriva precipitaiilor
Dispozitiv de citire a cartelei de acces /
Tastatură
Sistem de deschidere a porii / Zăvor
Sistem de deschidere a porii /
electromagnetic / Deschidere pentru pietoni
Zăvor electromagnetic

100/150 m max

SISTEM
Locuină
Alimentare cu energie
Garanie

Până la 12 locuine

1 locuină (2 în cazul V300)

Sursa de tensiune cu montare pe sina DIN

Adaptor priza 230V

3 ani

2 ani

40
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VIDEO INTERFOANE
PORȚI

VSYSTEMPRO
EXEMPLE DE INSTALARE STANDARD

PACHETE GATA DE INSTALARE
Fiecare pachet este conceput astfel încât să se adapteze tuturor proiectelor
de instalare standard. Pachetele pot fi completate cu piese suplimentare
datorită unei game extinse de accesorii.

1 familie

Până la 12 locuințe

Ansamblu rezidenţial

250 m max.

GHID PACHETE

Referine

100 m
max.

100 m max.
Unitate de exterior
4 max.

PACHET ORIGIN RTS
1 buton

PACHET ORIGIN io
1 buton

PACHET PREMIUM io
1 buton

PACHET PREMIUM io
2 butoane
(cu 2 monitoare)

1841225

1841226

1841227

1841228

Referine pentru modulul de
protecie împotriva utilizării
neautorizate
MONITOR INTERIOR *

Flat n°5

250 m max.

sau

Monitor interior
4 max.
modul
9020027
Panou electric

Apartamentul
nr. 2

1841231

1841232

Monitor interior
4 max.

2 familii

Telecomandă integrată Somfy

Stocarea imaginii

l

Apartamentul
n°1

250 m max.
100 m max.

Monitor interior
4 max.

Monitor interior 1
4 max.

l

sau

Unitate de exterior
4 max.

Monitor interior 2
4 max.
modul
9020027

sau

modul
9020029

Unitate de exterior
4 max.

Panou electric

STA IE DE APELARE *

Cameră standard H74°/V55° (+ - 10°)

Monitor interior
4 max.

l

9020027
module

Panou electric

l

l

Cameră cu unghi larg H160°/V101°

l

Cablu
Dispozitiv integrat pentru citirea cartelei de
acces

l

l

VSYSTEMPRO

42

(mm²)

Distana maximă

dintre unitatea externă și cel mai îndepărtat
monitor

Distana maximă

dintre sursa de alimentare și cel mai
îndepărtat monitor

0,50

250 m

100 m

CAT5 UTP/CW 1308

0,22

100 m

50 m

Cablu pentru telefon

0,28

150 m

50 m

Bifilar

0,50

70 m

30 m

(pagina 169)
* doar pentru versiunea montată pe perete

Seciune

43

Premium io

Origin io

Origin RTS

Ref. 1841224

Ref. 1841223

Ref. 1841222

NOU

VIDEO INTERFOANE
PORȚI

MONITOARE DE INTERIOR

Receptor audio de interior
Ref. 1841247

Ecran

Color / 7’’ 17.7 cm / Rezoluție imagine: 800 x 480 pixeli

Color / 7’’ 17.7 cm / Rezoluție imagine: 800 x 480 pixeli

Color / 7’’ 17.7 cm / Rezoluție imagine: 800 x 480 pixeli

Comunicare

Hands-free

Hands-free

Hands-free

Receptor (ideal pentru protejarea intimității)

Luminozitatea ecranului, contrast, culori, volum reglabil pentru
sonerie și convorbire, 8 tonuri de apel disponibile
Activarea a până la 8 relee / Interfon / Intimitate
Capacitate stocare imagini (capacitate de 100 de imagini + card
SD cu posibilitate de back-up)

Luminozitatea ecranului, contrast, culori, volum reglabil pentru
sonerie și convorbire, 8 tonuri de apel disponibile

Luminozitatea ecranului, contrast, culori, volum reglabil pentru sonerie și
convorbire, 8 tonuri de apel disponibile

Volum reglabil pentru sonerie

Activarea a până la 8 relee / Interfon / Intimitate

Activarea a până la 8 relee / Interfon / Intimitate

Activarea a până la 8 relee / Interfon

Aplicat

Aplicat

Aplicat

Setări
Funcții
Fixare

Aplicat

Dimensiuni

224 x 150 x 29 mm

224 x 150 x 29 mm

224 x 150 x 29 mm

85 x 218 x 55 mm

Alimentare cu energie

Cablu bifilar

Cablu bifilar

Cablu bifilar

Cablu bifilar
Între -10°C și +50°C

Temperatura de funcționare
Transmițător
radio cu un
singur canal

Între -10°C și +50°C

Între -10°C și +50°C

Între -10°C și +50°C

Frecvență radio

io 868,95 MHz

io 868,95 MHz

RTS 433.42 MHz

Rază radio

200 m (câmp liber)

200 m (câmp liber)

200 m (câmp liber)

Alimentare cu
energie

Tip 3V CR 2430

Tip 3V CR 2430

Tip 3V CR 2430

Număr de canale

5

5

5

Modul extern Premium

Modul extern Origin

Module cu butoane multiple

Ref. 1841219 (1 buton)
Cameră

Ref. 1841221 (2 butoane)

CCD – H160°/V101°
6 LED-uri IR pentru vedere nocturnă

Ref. 1841218

NOU

MODULE EXTERNE

Ref. 1841244 (2 butoane)

Ref. 1841245 (4 butoane)

Ref. 1841246 (5 butoane)

Modul tastatură externă

Modul de informare

Ref. 1841220

Ref. 9020880

CCD – H74°/V55° ± 10°
6 LED-uri IR pentru vedere nocturnă

Material

Aluminiu

Aluminiu

Aluminiu

Aluminiu

Plastic

Buton

Buton(butoane) mecanic(e) - Lumină de fundal albastră
(suport(uri) etichetă(e) nume)

Buton mecanic - Lumină de fundal albastră (suport etichetă
nume)

Butoane mecanice - Lumină de fundal albastră (suport etichete nume)

Butoane mecanice - LED-uri albe

Plastic

Ieșire contacte

Contact liber de potențial NO/NC / Ieșire contact încuietoare
electromagnetică + Buton de ieșire

Contact liber de potențial NO/NC / Ieșire contact încuietoare
electromagnetică + Buton de ieșire

Setări

Volumul difuzorului, amplificarea microfonului, reglaj, perioada
de activare a releului (1, 2, 5, sau 10 s)

Unghiul de vizualizare, volumul difuzorului, amplificarea microfonului, reglaj, perioada de activare a releului (1, 2, 5, sau 10 s)

Controlul accesului

Dispozitiv de citire a cartelei de acces

Dimensiuni

120 x 103 x 33 mm

1320x 103 x 33 mm

120 x 103 x 33 mm

120 x 103 x 33 mm

Index de protecție

IP54

IP54

IP 54

IP54

Alimentare cu energie

Cablu bifilar

Cablu bifilar

Bifilar de la modulul extern principal

12/24 V ac/dc (sau bifilar cu modulul
ref.9020032)

12/24 V ac/dc de la modulul extern

Temperatura de funcționare

Între -20°C și +60°C

Între -20°C și +60°C

Între -20°C și +60°C

Între -20°C și +60°C

Între -20°C și +60°C

Contact liber de potențial NO/
NC / Ieșire contact încuietoare
electromagnetică
Cod administrator / coduri utilizatori /
perioadă de activare a releelor
99 de coduri de utilizator / 3 relee
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Modul de informare cu lumin de fundal
care poate afișa informații precum numele
locuinței sau instrucțiuni de funcționare.
Poate fi utilizat pentru a umple spațiile
libere din modulele externe.
120 x 103 x 33 mm

Ref.

UNITĂȚI DE ALIMENTARE CU ENERGIE

Denumire

9020019

Suport pentru montajul aplicat pentru 1 modul

134 x 160 x 39 mm

9020020

Suport pentru montajul încastrat pentru 1 modul

134 x 160 x 64 mm

Dimensiuni
(L x Î x A în mm)

IP

Temperatura
de
funcionare

157,5 x 105 x 65
(9 module tip A pe
șina DIN)

20

-10/+50°C

Pentru o instalaie echipată cu
Unitate de alimentare
mai multe staii exterioare și
cu energie 230 V pentru
până la 100 de monitoare.
sistemele de mari
Imaginea poate fi afișată pe două
dimensiuni
monitoare în același timp.

215 x 120 x 69
(12 module tip A pe
șina DIN)

20

-10/+50°C

Schimbător intrare

Pentru a conecta 2 până la 4 staţii
exterioare la o singură instalaie;
trebuie utilizat în combinaie cu o
sursă de alimentare pentru
sisteme de mari dimensiuni
(ref. 9020028)

157,5 x 105 x 65
(9 module tip A pe
șina DIN)

20

-10/+50°C

9020031

Modul releu

Două moduri de funcionare:
- releu cu o perioadă de
întârziere pentru controlul unui
zăvor electromagnetic sau
pentru acionarea unei pori
suplimentare, de exemplu.
- releu sincronizat cu staia de la
intrare pentru acionarea unei
sonerii și o lumină de avertizare
la o tensiune mică.

88 x 85 x 65
(5 module tip A pe
șina DIN)

20

-10/+50°C

9020332

Modul releu pentru
protecie împotriva
utilizării neautorizate

2 relee cu perioadă de întârziere
cu 1 releu securizat pentru a
controla intrarea principală a
locuinei.

88 x 85 x 65
(5 module tip A pe
șina DIN)

20

-10/+50°C

65 x 60 x 21

20

-10/+50°C

65 x 60 x 21

20

-10/+50°C

Ref.

Dimensiuni
(L x Î x A în mm)

9020027

9020028

Denumire

Unitate de alimentare
cu energie 230 V

Detalii
Pentru o instalaie echipată cu o
staie pentru o intrare și până la
20 de monitoare. Imaginea nu
poate fi afișată pe mai multe
monitoare în același timp.

ACCESORII SUPLIMENTARE

9020023

Suport pentru montajul aplicat pentru 2 module

134 x 281 x 39 mm

9020030

9020024

9020021

9020022

Suport pentru montajul încastrat pentru 2 module

Protecie împotriva precipitaiilor pentru montajul
aplicat pentru 1 modul

Protecie împotriva precipitaiilor pentru montajul
încastrat pentru 1 modul

134 x 281 x 64 mm

138 x 162 x 49 mm

138 x 162 x 29 mm

9020032

9020029
9020025

Protecie împotriva precipitaiilor pentru montajul
aplicat pentru 2 module

Protecie împotriva precipitaiilor pentru montajul
încastrat pentru 2 module
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Distribuitor pasiv

138 x 283 x 49 mm

1875067

9020026

Convertor pentru modu- Pentru a alimenta cu energie
lul tastatură
modulul tastatură 1841220

138 x 283 x 29 mm

Pentru a distribui semnalul cablat
către două locuine pentru o
instalaie echipată cu o staie cu 2
butoane.

Pentru a deschide poarta sau
ușa cu ajutorul modulelor de
Un set de două cartele
exterior Premium. Compatibil
de acces
cu tastaturile pentru sisteme de
alarmă Somfy.

35 x 29 x 7

CABLURI

9020033

Cablu de 100 m

9020034

Cablu de 200 m

Cablu specific VsystemPRO pentru Seciuni transversale
o performană optimă.
de 0,5 mm²
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VIDEO INTERFOANE
PORȚI

SUPORTURI PENTRU MODULELE EXTERNE

Gama

V100
NOU
V100

V300

V500
Sigurană
> Sistem de deschidere a porii și a ușii
de acasă
Exclusiv Somfy
> Telecomandă integrată cu 5 canale
Somfy pentru controlul produselor
Somfy RTS

Dimensiune ecran

4’’ 10.5 cm

7’’ 17 cm

Ușor de instalat
> Conectarea la unitatea externă prin
intermediul a numai două fire (până
la 100 m): pot fi utilizate cablurile de
sonerie existente

7’’ 17 cm

Instalare standard

MONITOR INTERIOR

Butoane

Profilate

Capacitate stocare imagini

Număr de tonuri de apel

2

Tactile

Ecran tactil

100 de imagini

Card SD

5

5
(1 personalizare posibilă)

Design compact
> Integrare discretă pe perete

< 50 m = 0,5 mm2 min.
50 < 100 m = 1 mm2 min.

230 V AC

230 V AC
Opţional

0,75 mm2 min.

Interfon

l

Caracteristici tehnice
Telecomandă cu 5 canale

STA´IE DE APELARE

Sistem de deschidere a
ușii și a porii

l

l

l

l

Buton de apelare alternativă
pentru 1 sau 2 locuine
Unghi de vizibilitate a
camerei
Vizibilitate nocturnă

l

(complet integrat prin interfaă)

l

l

H: 55°
V: 44°

H: 95°
V: 67°

LED-uri albe

LED-uri IR

H: 102°
V: 65°

LED-uri IR

Monitor interior

Unitatea externă

Ecran

Color - dimensiune:
Rezoluie: 4” 10.5 cm 320 x 240 pixeli

Setări

Cameră

Unghi de vizualizare: H: 55°/V: 44°
LED-uri albe pentru vedere nocturnă

Volumul soneriei, culori, luminozitate,
volum audio, sonerie (x2)

Suport etichetă și buton de apel

Lumină de fundal

Alimentare cu energie

100-240 Vac, 50/60 Hz, 0.5 A
Alimentare cu energie 17 Vdc, 1.1 A

Ieşire contacte

Pentru blocare: 12V, 800mA
Pentru contact liber de potenial: 1 s

Fixare

Aparent, cu suport de perete

Setări

Volum difuzor

Dimensiuni (L x H x th)

120 x 185 x 22 mm

Material

Aluminiu și plastic

Temperatura de funcionare

între -10°C și +55°C

Fixare

Protecie împotriva precipitaiilor,
montată pe suprafaă

Transmiător
radio cu 5
canale

Alimentare cu energie tip 3V CR2430
Rază radio

200 m (câmp liber)

Dimensiuni (L x H x th)

95 x 133 x 45 mm

Frecvenă radio

RTS - 433.42 MHz

Temperatura de funcionare

între -20°C și +55°C

Pachete

Monitor V100

Video interfon V100
Ref. 2401330

Monitor interior V100 suplimentar
Ref. 2401384
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Unitate externă V100

Unitate de alimentare
cu energie

l

l

l

l

-

l
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VIDEO INTERFOANE
PORȚI

Video interfon Plug&Play

V300 NOU

V500
1 sau 2 butoane pe
staia de apelare

Sigurană
> Sistem de deschidere a porii și a ușii de
acasă
> Identificarea vizitatorilor datorită memoriei
imaginilor (până la 100)
> Cameră cu unghi larg pentru a vedea clar
vizitatorul
> Vedere nocturnă cu LED-uri IR pentru o
recunoaștere ușoară a vizitatorului

Sigurană
> Sistem de deschidere a ușii din casă
> Identificarea vizitatorilor datorită
memorării imaginii
> Staie de apelare cu design amplu
> Vedere nocturnă cu LED-uri IR pentru
o recunoaștere ușoară a vizitatorului
Performană
> Cameră cu vedere largă pentru a asigura
vizualizarea vizitatorului în faa staiei
> Monitor cu ecran tactil cu interfaă
ușor de utilizat

Confort
> Alegerea tonurilor de apel
> Monitor interior cu butoane tactile

Instalare standard

Exclusiv Somfy
> Telecomandă integrată cu 5 canale pentru
controlul produselor Somfy RTS
Ușor de instalat
> Adecvat pentru o locuină pentru 1 sau 2
familii (1 sau 2 butoane pe staia de apelare)
> Staie de apelare subire pentru stâlpi de
mici dimensiuni
> Conectarea la unitatea externă prin
intermediul a numai două fire (până la
100 m): pot fi utilizate cablurile de sonerie
existente

< 50 m = 0,5 mm2 min.
50 < 100 m = 1 mm2 min.
230 V AC

230 V AC

Opţional

0,75 mm2 min.

Exclusiv Somfy
> Interfaă specifică pentru controlul a
până la 5 produse Somfy RTS

Instalare standard

Ușor de instalat
> Instalare cu 2 cabluri (până la 150m).
Pot fi utilizate cablurile existente ale
soneriei.

< 100 m = 0,5 mm2 min.
100 < 150 m = 0.75 mm2 min.

Confort
> Interfaă personalizată, cu
posibilitatea de a alege stiluri diferite
> Personalizarea tonului de apel datorită
cardului micro SD
> Afișarea temperaturii exterioare și
interioare pe monitor

230 V AC

230 V AC
Opţional

0,75 mm min.
2

230 V AC

230 V AC

Caracteristici tehnice

Opţional

Caracteristici tehnice

Monitor interior

Monitor interior

Material
Fixare

Cu suport pe perete

Dimensiuni (L x H x th)

105 x 165 x 54 mm

Dimensiuni (L x H x th)

229,5 x 149,6 x 18,8 mm

Setări

Volum difuzor

Temperatura de funcionare

între -10°C și +55°C

Temperatura de funcionare

între -20°C și +55°C

Rază radio
Transmiător
radio cu 5 canale Frecvenă radio

200 m (câmp liber)

Ecran

Unitatea externă

Ecran

Culoare - dimensiune: 7’’ 17 cm
Rezoluie: 800x480 pixeli

Cameră

Unghi de vizualizare: H: 95°/V: 67°
LED-uri IR pentru vedere nocturnă

Setări

Setări

Volum sonerie, culori, contrast,
luminozitate, volum audio, sonerii,
oră, dată

Suport etichetă și buton de apel

Buton de apel
(1 sau 2 locuine) Lumină de fundal

Memorarea imaginii și a melodiei

Memoria imaginii

100 de imagini în memoria internă

Ieşire contacte

Alimentare cu energie

100-240 Vac, 50/60 Hz, 0.5 A
Alimentare cu energie 17 Vdc, 1.1 A

Pentru incuietoare electromagnetică:
12 V, 800 mA
Pentru contact liber de potenial: 1 s

Material

Aluminiu și plastic

Fixare

Protecie împotriva precipitaiilor,
montată pe suprafaă

Fixare

Aparent, cu suport de perete

Dimensiuni (L x H x th)

225 x 155 x 20 mm

Temperatura de funcionare

între -10°C și +55°C

Rază radio

Transmiător
radio cu 5 canale Frecvenă radio

200 m (câmp liber)
RTS - 433.42 MHz

Dimensiuni (L x H x th)

76 x 148 x 45 mm

Setări

Volum difuzor

Temperatura de funcionare

între -20°C și +55°C

Pachete

Ref. 2401547

Monitor interior suplimentar
Ref. 2401548

Funcii suplimentare
Alimentare cu energie

Cameră

Unghi de vizualizare: H: 102°/V: 65°
LED-uri IR pentru vedere nocturnă

Suport etichetă și buton de apel

Lumină de fundal

Altele

Senzor de temperatură

Ieşire contacte

Pentru incuietoare electromagnetică:
12 V, 800 mA (încuietoare cu memorie
recomandată)
Pentru contact liber de potenial: 1 s

Material

Aluminiu și plastic

Fixare

Protecie împotriva precipitaiilor,
montată pe suprafaă

RTS - 433.42 MHz

Pachete

Monitor V300 alb

Video interfon V300

Unitatea externă
Ecran tactil 7’’
Rezoluie: 800 x 480 pixeli
Volumul soneriei, culori, luminozitate,
volum audio, sonerii (x5), imagine de
fundal, reglarea temperaturilor, oră,
dată
Card micro SD de 8GB inclus
Detector de mișcare pentru activare
automată
Senzor de temperatură
100-240 V / 50-60 Hz 0,6 A
Alimentare cu energie 24 Vdc, 1 A
Plastic și sticlă

Unitate externă V300

Unitate de alimentare cu energie

l

l

l

l

-

l
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Monitor V500

Video interfon V500
Ref. 2401446

Monitor interior V500 suplimentar
Ref. 2401458

Unitate externă V500

Unitate de alimentare cu energie

l

l

l

l

-

l
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VIDEO INTERFOANE
PORȚI

Video interfon Plug&Play

Video interfon Plug&Play

NOTIȚE

Soluii
conectate

@

@

TA H O M A I C O N N E X O O N A C C E S S

BUN VENIT ÎN LUMEA SOMFY CONNECT
> Un pa ch et co mplet de s oluii conecta te pentr u controlul de la d istan ă
ș i ges tiona rea echipa m entelor din locuină .
> Fu n ci o n a li tă i n o i ș i s er vi ci i i n o va to a r e.
> Și benef iciile co n ecti vi tă i i a cces i bi le tu tu r o r.

ECHIPAMENTE multiple / PROTOCOALE multiple
APLICA II:

TaHoma

Protocol:
Nr. max. de echipamente: 200
Nr. scenarii: 40

Casa interconectată

Echipamente interconectate
ÎNCEPĂTOR

APLICA II:

Connexoon
Access

Protocol:
Nr. max. de echipamente: 40
Nr. scenarii: 4

Echipamentele interconectate
ECHIPAMENT unic/ PROTOCOL unic
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Casa interconectată
CONFIRMAT

SOLU II CONECTATE

Soluii interconectate
@

54

55

@

O ABORDARE GLOBALĂ
pentru o casă complet conectată
> TA H O M A

56

O A B O R D A R E D E D I C ATĂ
privind accesarea echipamentelor
> CONNEXOON ACCESS

58

Î N C U I E T O A R E A C O N E C TATĂ

60

TaHoma®

@

@

SOLU II CONECTATE

Casa interconectată

SECURITATE

Metoda simplă și
inteligentă pentru
conectarea locuinei

ACCES

Compatibilitate
> Echipamente Somfy: peste 100 de
dispozitive Somfy interconectate compatibile
cu TaHoma
> Echipamente de la brand-uri renumite
la nivel mondial: datorită parteneriatelor
valoroase existente, TaHoma® este
compatibilă cu o gamă variată de
echipamente care creează un sistem de
casă conectată.
Ușor de utilizat
> Interfaă care poate fi personalizată
> Mediu intuitiv proiectat împreună cu
utilizatorii și în beneficiul acestora

FERESTRE

EXTERIOR

Simplu
> Instalare simplă: fiecare dispozitiv poate fi
adăugat fără reconfigurarea sistemului
> Ușor de utilizat

Mod de activare - Buton tactil pe unitate

Aplicaia TaHoma® este
disponibilă pentru Android
și iOS.

Specificaii tehnice
ILUMINAT
Protocoale radio / Frecvenă

Semnal io cu feedback (868Mhz) / RTS (433Mhz)

Dimensiuni (lxPxh)

110 x 71,25 x 28,13 mm

Greutate

≈ 235gr

Putere

5Vdc/2A

Consum

0,1 A (nominal)

Conectori

1x Ethernet RJ45 / 1x Micro-USB / 1x port USB

Temperatura de funcionare

între +0°C și +50°C / IP 20

Culoare

Alb

Altele

LED (roșu/alb) / butonul „Reset”

În interiorul cutiei

1X cablu USB/ 1x RJ45 1m cablu
2x Ghid de instalare / 1x Precizări legale

MANAGEMENTUL ENERGIEI
MUZICĂ

Protocoale compatibile

Parteneri TaHoma
UȘI ȘI FERESTRE

ÎNCĂLZIRE

ILUMINARE

Specificaii de funcionare
NUMĂR MAX. DE ECHIPAMENTE ¸TOATE PROTOCOALELE¹: 200*

Funcii

Max

Scenariu

40

Calendar

40

SMART

20
Max

Echipamente

Max

Echipamente

Max

Echipamente io

200

Echipamente OVP

200

Echipamente RTS

50

Echipamente Cameras

5

Altele

Echipamente RTD

50

Echipamente Zwave

232

Condiie în funcia SMART

6

Echipamente RTDS

50

Activarea modului echipamentelor

20

Alertă e-mail

3

Echipamente Ramses

3 Evotouch

Dispozitiv HUE Bridge

1 (50 lămpi)

Primire alertă

nelimitat

Echipamente EnOcean

128

MUZICĂ

Pachet
AERISIRE

TaHoma

*Sunt posibile mai multe echipamente, însă nu sunt garantate.
**Doar pentru oferta TaHoma Premium.

Servicii compatibile

Ref. 1811478
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SECURITATE

Connexoon® Access

@

@

SOLU II CONECTATE

Control de la distană și gestionarea echipamentelor

Aplicaia

Acces conectat
de la primul dispozitiv
Ușor de instalat
> Nu este necesară o conexiune la Internet
la faa locului pentru a instala unitatea și a
conecta echipamentele. Connexoon Access
se instalează simplu în modul Plug & Play.
> Ideal pentru proiecte de renovare.
Ușor de utilizat
> Intuitiv, inteligent, distractiv. Connexoon
Access a fost proiectat pentru a face viaa
mai ușoară și mai plăcută cu un singur click
de pe un smartphone.

Scenarii noi
Bun venit
> Deschidei poarta și ușa garajului și
aprindei luminile chiar înainte de a sosi.
> Totul se închide automat atunci când mașina
este parcată. Datorită GPS, bine ai venit
acasă.

Instalare Plug & play

Verificai accesul
> Verificai situaia intrărilor și alarma printr-un
click, reasigurai-vă că locuina este sigură,
chiar și atunci când nu suntei acasă.

Pachete

SCENARIUL VERIFICARE
pentru accesarea echipamentelor..

SCENARIUL LA PLECARE
Închide toate căile de acces și activează alarma.

SCENARIUL DE BUN VENIT
Poarta de acces și ușa de garaj se
deschid automat, iar alarma se
dezactivează când proprietarul se
apropie de casă
(prin GPS).

SCENARIUL DE ÎNCHIDERE
Se închid toate intrările.

SCENARIUL DE DESCHIDERE
Se deschid toate intrările.

ON-A
ON-A
ON-A

ECHIPAMENTE CONECTABILE

ON-A

LUMINĂ

ALARMĂ

POARTĂ

UȘA
DE GARAJ

UȘA
DE LA INTRARE

Connexoon io
Ref. 1811429

Specificaii de funcionare

Specificaii tehnice

ON-A

Protocoale radio / Frecvenă

Semnal cu feedback io (868 Mhz)

Dimensiuni (lxPxh)

110 x 71,5 x 24 mm

Numărul maxim de produse interconectate
(sisteme de acionare și senzori)

40 în total

Greutate

≈ 77gr

Numărul maxim de scenarii

4

Putere

5Vdc / 500 mA

Numărul maxim de conexiuni HUE

1 bridge

Conectori

1x Ethernet RJ45 / 1x Micro-USB / 1x USB

Temperatura de funcionare

între +5°C și +35°C

Culoare

Alb

Altele

LED (roșu/alb) / butonul „PROG” / butonul „Reset”

În interiorul cutiei

1x cablu USB / 1x cablu RJ45 1 m
2X Ghid de instalare / 1x Precizări legale

Protocol compatibil
Accesorii suplimentare

INTERFAĂ PENTRU
ÎNCUIETOARE IO (ref. 1 841 211)
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Aplicaia Connexoon Acces
este disponibilă pentru
Android și iOS.

RECEPTOR DE LUMINĂ
ON/OFF IO (ref. 1 822 423)

RECEPTOR DE LUMINĂ CU
VARIAIE IO (ref. 1 822 420)

PRIZĂ CU TELECOMANDĂ
ON/OFF IO (ref. 1 822 618)
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ÎNCUIETOARE CONECTATĂ
(ref. 1 811 518)

OFERTA PENTRU ÎNCUIETOARE CONECTATĂ

1 811 675

ÎNCUIETOARE CONECTATĂ PENTRU UȘĂ CLASICĂ ¸PÂNĂ LA 7 CM¹

• Permite gestionarea cu ușurină a accesului în
locuină de către persoane stabilite: membri ai
familiei, prieteni, chiriași, etc., cu doar câteva
clicuri prin aplicaia web sau de pe telefonul mobil.
• Permite configurarea tipurilor de acces
temporar sau permanent, eliminarea sau
adăugarea acestora în orice moment.
• Fie că e vorba de aplicaie Smartphone dedicată,
cartelă, brăară sau card, pentru fiecare există
un mod potrivit de acces, ceea ce vă permite
să vă organizai timpul cu ușurină și fără
probleme! (se vând separat)
Pachetul include:
• Încuietoare conectată
• 1 cilindru securizat + 3 chei metalice de înaltă
securitate
• 4 baterii AAA litiu
Ref.

1 811 703

ÎNCUIETOARE CONECTATĂ PENTRU UȘĂ GROASĂ ¸PÂNĂ LA 9 CM¹

• Permite gestionarea cu ușurină a accesului în
locuină de către persoane stabilite: membri ai
familiei, prieteni, chiriași, etc., cu doar câteva
clicuri prin aplicaia web sau de pe telefonul mobil.
• Permite configurarea tipurilor de acces
temporar sau permanent, eliminarea sau
adăugarea acestora în orice moment.
• Fie că e vorba de aplicaie Smartphone dedicată,
cartelă, brăară sau card, pentru fiecare există
un mod potrivit de acces, ceea ce vă permite
să vă organizai timpul cu ușurină și fără
probleme! (se vând separat)
Pachetul include:
• Încuietoare conectată
• carcasă în 3 variante de culoare: crom, auriu, alb
• 1 cilindru securizat + 3 chei metalice de înaltă
securitate
• 4 baterii AAA litiu
Ref.

2 401 555

2 401 554

Alimentare: 4 x baterii AAA litiu
(durată de viaă 1 an)
Tehnologie: Bluetooth 4.0
Distana de emisie: 7 m
Securitate: Tehnologie de criptare
avansată AES 256 bii
Temperatura de utilizare: 0° / + 60°C
Dimensiuni: 173 mm x 60 mm x 38 mm
Modalitate de prindere: Cu bandă dublu
adezivă și/sau șuruburi.
Caracteristici ale cilindrului: Respectă
cerinele standardului EN 1303-2006.
Definește cerinele legate de rezistenă,
durabilitate, nivel de securitate al cheii, rezistenă
împotriva factorilor externi și la coroziune.
Cilindru ajustabil pentru uși cu o grosime de până
la 9 cm.

CITITOR DE CARTELE + TASTATURĂ CU COD

• Fie că e vorba de aplicaie smartphone dedicată,
cartelă, brăară sau card, pentru fiecare există
un mod de acces, ceea ce vă permite să vă
organizai timpul cu ușurină și fără probleme!
• Potrivită pentru copii sau pentru a avea acces
temporar în locuină (în cazul chiriașilor, bonei,
etc.), cartela este un mod simplu de blocare și
deblocare a încuietorii, având în același timp
control asupra intrărilor și ieșirilor din locuină.
• Putei oricând activa și dezactiva cartelele prin
aplicaia web dedicată.
• Avantaje: vizualizare instantanee, retur vizual
și sonor al aciunilor, separarea aciunilor de
închidere de cele de deschidere cu ajutorul tastei
de blocare.
• Tastatura cu cod permite accesul temporar în
locuină, oferindu-vă astfel o libertate totală de
mișcare.
Ref.

Alimentare: 4 x baterii AAA litiu
(durată de viaă 1 an)
Tehnologie: Bluetooth 4.0
Distana de emisie: 7 m
Securitate: Tehnologie de criptare
avansată AES 256 bii
Temperatura de utilizare: 0° / + 60°C
Dimensiuni: 173 mm x 60 mm x 38 mm
Modalitate de prindere: Cu bandă dublu
adezivă și/sau șuruburi.
Caracteristici ale cilindrului: Respectă
cerinele standardului EN 1303-2006.
Definește cerinele legate de rezistenă,
durabilitate, nivel de securitate al cheii, rezistenă
împotriva factorilor externi și la coroziune.
Cilindru ajustabil pentru uși cu o grosime de
până la 7 cm.

Pachetul include:
• 1 cititor de cartele RFID
• 3 accesorii: 1 card, 1 cartelă, 1 brăară
• 3 baterii AAA
• Șurubelniă
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Ref.

2 401 400

GATEWAY INTERNET

• Gateway-ul Internet permite controlul
încuietorii de la distană. Permite blocarea
și deblocarea încuietorii în orice moment,
precum și accesul de la distană la istoricul
aciunilor efectuate și primirea de notificări în
caz de utilizare a cartelelor.
OBLIGATORIU PENTRU A FUNC IONA
CU TAHOMA SAU CONNEXOON!
Ref.

1 811 699

Alimentare: 230 V / 50 Hz / 3 W
Frecvenă radio: 2.4 GHz
Distana de emisie prin WiFi: 30 m în câmp
deschis
Distana de emisie prin Bluetooth: 10 m în
câmp deschis
Dimensiuni: 60 × 71,5 × 62 mm

PACHET ÎNCUIETOARE CONECTATĂ PENTRU UȘĂ CLASICĂ ¸PÂNĂ LA 7 CM¹ + GATEWAY INTERNET

Acesta este pachetul de bază pentru controlul de la distană al încuietorii, cu ajutorul aplicaiei «Încuietoare conectată»
dar și al unităilor de comandă Tahoma sau Connexoon.
Ref.

1 811 704

PACHET ÎNCUIETOARE CONECTATĂ PENTRU UȘĂ GROASĂ ¸PÂNĂ LA 9 CM¹ + GATEWAY INTERNET

Idem ca la referina 1811699, dar cu cilindru ajustabil pentru uși cu o grosime de până la 9 cm

NOU ÎN 2018

ACCESORII PENTRU ÎNCUIETOARE CONECTATĂ
Set de 3 cartele
Set de 3 carduri
Set de 3 bră ări
Ref. 2 401 402
Ref. 2 401 401
pentru copii
Cod

AA

Cod

AA

Ref.
Cod

2 401 403
AA

Set de 3 bră ări
pentru adul i
Ref.
Cod

2 401 404
AA

NOU ÎN 2018

Alimentare: 3 x baterii AAA LR03
Durată de viaă: 1 an
Tehnologie: Bluetooth 4.0, RFID 13.5Mhz
Distana de emisie: aprox. 3 m
Securitate: Tehnologie de criptare avansată
AES 256 bii
Temperatura de utilizare: -15° / + 50°C
Dimensiuni: 75 mm x 75 mm x 30 mm
Modalitate de prindere: Cu bandă dublu
adezivă și/sau șuruburi.

CITITOR DE CARTELE FĂRĂ TASTATURĂ CU COD

Idem ca la referina 2 401 555 fără tastatura cu cod
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Cilindru individual
pentru ușă groasă
(9 cm)

Cilindru individual
pentru ușă groasă
(7cm)

Ref.
Cod

Ref.
Cod

2 401 452
AA

@

SOLU II CONECTATE

ÎNCUIETOARE CONECTATĂ
Ref.

@

2 401 451
AA

Securitate

Securitate

NOTIȚE

SOLUȚII COMPLETE DE SISTEME DE

Securitate
Cuprins
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Gama de sisteme de securitate

64

Camere de supraveghere

66

- Cameră de interior Somfy Protect

67

- Somfy One

67

Sisteme de alarmă antiefracie

68

- Somfy One+

68

- Somfy Home Alarm

70

- Somfy Home Alarm Premium

70

Accesorii compatibile
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Securitate

Securitate

SOLUII COMPLETE DE SISTEME DE SECURITATE

SOLUII COMPLETE DE SISTEME DE SECURITATE

Somfy propune o nouă gamă de produse pentru toate nevoile în materie de securitate, indiferent de spaiul de locuit sau de bugetul
utilizatorilor.

Oferta de produse de securitate Somfy include sisteme de supraveghere precum și soluii de protecie
pentru locuină și familie

O gamă completă de produse fiabile care asigură o securitate simplă și eficace.
Soluiile sunt compatibile cu ecosistemul casei conectate, oferind utilizatorilor mai multă sigurană și liniște.

CAMERE DE SUPRAVEGHERE

ALARME ANTIEFRACȚIE

Pentru a vă proteja locuina și familia
Somfy Protect

Somfy One

Somfy One+

Somfy Home Alarm

Somfy Home Alarm
Premium

Cameră de interior
cu obturator

Cameră cu sirenă încorporată

Pachet format din cameră cu
sirenă încorporată, breloc și
INTELLITAG™

Pachet format din sirenă
de interior, brelocuri și
INTELLITAG™

Pachet format din sirenă
de interior și exterior,
brelocuri și INTELLITAG™

SECURITATE +

Ușor de utilizat

Fiabilitate

Instalare optimă
Echipamente cu interfaă intuitivă
Serviciu de asistenă tehnică

Inovaie tehnologică
Expertiză Somfy

Personalizare

Interoperabilitate

Gamă largă de soluii adaptate
fiecărei nevoi
Servicii la cerere

Compatibile cu ecosistemul Somfy
(rulouri, sistem de iluminat, unitate de
comandă TaHoma...)
Interoperabilitate cu noile servicii:
IFTTT, Amazon Alexa.
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SECURITATE +++
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CAMERE DE SUPRAVEGHERE
Ref.

2 401 507

Camerele de supraveghere sunt foarte ușor de
instalat și de utilizat, și accesibile.
Pot funciona independent, conectate la unitatea de comandă TaHoma sau încorporate într-un sistem de alarmă
antiefracie.
Utilizatorii sunt alertai în cazul în care camerele detectează situaii neobișnuite, utilizatorul putând accesa
imaginile și vizualiza în timp real ce se întâmplă la faa
locului.

Utilizare
Captură video

Alertare
imediată
130°în caz de
130°
pătrundere în locuină
130°

Unghi
Zoom
Vizibilitate nocturnă
Detecie de mișcare

Viaa privată este protejată datorită obturatorului motorizat, cu
posibilitatea de control de pe
smartphone
Ref.

2 401 496

Senzor de mișcare
care deosebește
mișcarea generată
de animalele de
companie

Interfon
și microfon

Notificări și clipuri video
gratuite în caz de detecie
a efraciei

Ref.

Înregistrare

Alimentare
Compatibilitate

• Clipuri video gratuite de 10 secunde
stocate 1 zi în caz de detecie a
mișcării
Adaptor USB (5V / 1.5A)
Funcionează autonom
sau este compatibilă cu:
ONE, ONE+, Home Alarm
Nu este compatibilă cu
Connexoon

SUPORT DE PERETE PENTRU CAMERA DE INTERIOR SOMFY PROTECT

2 401 492

SOMFY ONE
Alarmă și cameră încorporată
Somfy One este prima soluie completă de securitate conectată.
Cu o cameră Full HD, sirenă 90+ dB și senzorul de mișcare inteligent
încorporate, One înglobează mai multe elemente de securitate
într-un singur produs.
Cu posibilităi de extindere ulterioară, sistemul este compatibil cu
accesoriile de securitate „Somfy Protect.
Poate fi utilizată cu ajutorul unei aplicaţii dedicate de mobil,
disponibilă atât pentru sistem Android, cât și iOS.

Ușor de instalat și de gestionat
din aplicaia gratuită
«Somfy Protect»

Utilizare
Captură video

Avantajele sistemului de
securitate Somfy One
Cameră cu
sirenă 90+ dB
încorporată

Pentru interior
HD 720 p / 30 fps
(optimizată pentru smartphone)
130°
4x digital
5 m / filtru infraroșu mecanic
5 m / Adecvat și pentru locuine în
care se află animale de companie

Suport mural discret și elegant care permite
montarea la înălime a camerei de nterior Somfy
Protect, direct pe perete.

HD

Imagine HD
și vizibilitate
nocturnă
130°

CAMERĂ DE INTERIOR SOMFY PROTECT
Camera de interior Somfy Protect este prima cameră de
supraveghere echipată cu un obturator motorizat care asigură
protecia vieii private. Permite vizualizarea permanentă a locuinei,
utilizatorii putând asculta și vorbi cu persoanele prezente în acel
moment în locuină, și asigură alertarea în timp real datorită
senzorului inteligent de mișcare.
Poate fi utilizată cu ajutorul unui smartphone cu sistem Android sau
iOS.

Descoperii noua generaie de camere SOMFY!

Supravegherea permanentă a
casei, copiilor și animalelor de
companie

Securitate

Securitate

CAMERE DE SUPRAVEGHERE

Accesorii compatibile pentru
a răspunde nevoilor de
securitate ale utilizatorilor
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Senzor de vibrație și de deschidere
a ușilor și a ferestrelor
Tehnologie brevetată
Breloc

Unghi
Zoom
Vizibilitate nocturnă
Detecie de mișcare
Sirenă încorporată
Securitate

Pentru interior
HD 1080 p / 30 fps
(optimizată pentru smartphone)
130°
8x digital
6 m / filtru infraroșu mecanic
5 m / Adecvat și pentru locuine în
care se află animale de companie
90db+
Autoprotecie (accelerometru)

Dezactivare fără fir a
sistemului de protecție.
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Înregistrare
Cu posibilităi de
upgrade ulterior

Compatibilitate

• Clipuri video gratuite de 10 secunde
stocate 1 zi în caz de detecie a
mișcării
Extensibilă la un număr maxim de
50 senzori (IntelliTAG™ și senzori de
mișcare), 50 brelocuri, 2 sirene
interioare, 2 sirene exterioare,
2 extensii radio și 3 camere suplimentare
Funcionează autonom
sau este compatibilă cu:
ONE, ONE+, Home Alarm
Nu este compatibilă cu Connexoon

Securitate

Securitate

Somfy One+

GAMA DE ALARME ANTIEFRACIE

Sistem complet de supraveghere

PÂNĂ LA 2 M

Sistem de alarmă
cu cameră încorporată

200 KG PER LEAF

Ref.

2 401 493

PACHET SOMFY ONE +
Sistem de alarmă cu cameră încorporată.
Somfy One+ este prima soluie completă de
securitate conectată.
Este compus din cameră Full HD cu sirenă
90+ dB, senzor de mișcare inteligent și baterie
de rezervă încorporate.
Pachetul Somfy One+ include 2 accesorii de
securitate: 1 senzor antiefracie brevetat
IntelliTAG™ și 1 telecomandă cu cartelă.
Poate fi utilizată cu ajutorul unei aplicaţii
dedicate de mobil, disponibilă atât pentru sistem
Android, cât și iOS.

Cameră Full HD
Senzor de mișcare
care deosebește mișcarea generată
de animalele de companie
Sirenă 90+ dB

IntelliTAG™
Utilizare
Captură video
Unghi
Zoom
Vizibilitate nocturnă
Detecie de mișcare

Cartelă

Sirenă încorporată
Securitate

Pentru interior
Full HD 1080 p / 30 fps
130°
8x digital
6m / filtru infraroșu mecanic
5m / Adecvat și pentru locuine în
care se află animale de companie
90db+
• Autoprotecie (accelerometru)
• Baterie de rezervă (6h) și stocare pe
card de memorie intern

Aplicație
« Somfy Protect »

Tehnologia și expertiza sunt armonios îmbinate în sistemul
SOMFY ONE+. A câștigat 2 premii la evenimentul CES 2017
din Las Vegas.

1. Un singur produs pentru sigurana locuinei
și a familiei
• Cameră full HD 1080p, cu obturator motorizat pentru protejarea vieii
private
• Sirenă încorporată 90+ dB.
• Detecie de mișcare SomfyVision™ (infraroșu și analiză a imaginii) cu
senzor de mișcare care deosebește mișcarea generată de animalele de
companie.
• Tehnologie brevetată IntelliTAG™ cu detecia efraciei ÎNAINTE de a avea
loc (analizarea vibraiilor în zona echipamentelor de deschidere protejate)
• Interfon și microfon.
• Înregistrare gratuită a clipurilor video cu mișcările detectate (10 sec).
• Detecia alarmelor de incendiu și a penelor de curent.
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2. Sigurană sporită
• Baterie de rezervă în cazul unei pene de curent (6 ore).
• Stocare locală în caz de întrerupere a conexiunii la Internet.

3. Securitate simplă și eficace
Somfy One+ este un produs simplu de instalat și de utilizat din aplicaia
gratuită «Somfy Protect».
Datorită brelocului cu dezactivare fără fir, sistemul recunoaște utilizatorii și
dezactivează automat alarma la întoarcerea acestora acasă.
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Înregistrare
Alimentare
Cu posibilităi de
upgrade ulterior

Compatibilitate

• Clipuri video gratuite de 10 secunde
stocate 1 zi în caz de detecie a
mișcării
Adaptor USB (5V / 1.5A)
Extensibilă la un număr maxim de
50 senzori (IntelliTAG™ și senzori
de mișcare), 50 cartele, 2 sirene
interioare, 2 sirene exterioare,
2 relee radio și 3 camere suplimentare
Compatibil cu: Tahoma
Nu este compatibil cu Connexoon

NOTIȚE

Securitate

Securitate

Somfy Home Alarm &
Somfy Home Alarm Premium
Soluția completă, interconectată, de supraveghere a locuinței
Sirenă de interior
Wireless 110dB

Senzor de mișcare în interior

Extensie raza radio
Acoperire radio
Adecvat și pentru locuințe în care
extinsă
se află animale de companie

Sirenă pentru exterior

Breloc cheie

Wireless 112dB

Sistem hands-free de
dezarmare

IntelliTAGTM
Tehnologie brevetată
Senzor pentru uși și ferestre.
Recunoaște tentativele de intrare
prin efracție și declanșează sirena
ÎNAINTE de pătrunderea în locuință.

Réf

2 401 497

PACHET HOME ALARM

Home Alarm
compatible

Réf

2 401 506

PACHET HOME ALARM PREMIUM
1 x Sirenă de interior
1 x Sirenă pentru exterior
1 x Extensie rază radio
2 x Senzor de mișcare
2 x Intellitag
2 x Breloc cheie

1 x Sirenă de interior
1 x Extensie rază radio
1 x Senzor de mișcare
3 x Intellitag
2 x Breloc cheie
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Ref.

2 401 487

INTELLITAG™

Senzorul antiefracie IntelliTAG se fixează, prin lipire,
direct pe elementele de deschidere: uși, ferestre,
perei vitrai, etc. Analizează și difereniază vibraiile
normale (vânt, baloane, vizitatori care bat la ușă, etc.)
de vibraiile tipice unei efracii (rangă, baros, etc.).
În cazul încercărilor de forare a intrării, senzorul
declanșează alarma și anună utilizatorii prin
smartphone ÎNAINTE ca intrusul să pătrundă în
locuină.

Ref.

Ref.

2 401 488

2 401 490

Ref.

SENZOR DE MIȘCARE

• Utilizare: Pentru interior
• Deosebește mișcarea generată
de animalele de companie: Da (până la 25Kg)
• Alimentare: 1 baterie CR123A inclusă (autonomie 2 ani)
• Unghiul / Distana de detecie: 130° / 7 m

2 401 494

• Utilizare: Pentru interior sau exterior (IP 54)
• Alimentare: 1 baterie AAA inclusă (autonomie 1 an)
• Securitate:
- Autoprotecie la smulgere
- Notificare în caz de baterie descărcată
• Instalare:
- Se fixează cu bandă dublu adezivă (inclusă)
- Recunoaștere automată de către unitatea centrală
• Temperatura de funcionare: între 0°C și +45°C
• Dimensiuni / Greutate: 60 x 28 x 13,5 mm / 28 g
• Compatibil cu: Somfy One, One+, Home Alarm
• Nu este compatibil cu: TaHoma, Connexoon

SET DE 5 BUC. INTELLITAG™

Acest senzor de mișcare pentru interior detectează
și analizează mișcările din interiorul locuinei. În caz
de efracie, senzorul declanșează automat alarma și
notifică utilizatorul, precum și persoanele apropiate
acestuia, pe smartphone.

Securitate

Securitate

ACCESORII COMPATIBILE

ACCESORII COMPATIBILE

SIRENĂ INTERIOARĂ
În cazul deteciei unei intenii de efracie, sirena
interioară activează alarma cu alertă sonoră
de 110 dB, descurajând intrusul să pătrundă în
locuină.
• Utilizare: Pentru interior
• Sirenă de 110 dB
• Alimentare cu 4 baterii D incluse (autonomie
2 ani)
• Securitate:
- Autoprotecie la smulgere
- Notificare în caz de baterie descărcată

Ref.

2 401 491

SIRENĂ EXTERIOARĂ
În cazul deteciei unei intenii de efracie, sirena
exterioară activează alarma cu alertă sonoră
de 112 dB și lumină intermitentă, descurajând
intrusul să pătrundă în locuină.

• Securitate:
- Autoprotecie
- Notificare în caz de baterie descărcată
• Instalare:
- Recunoaștere automată de către unitatea centrală
- Suport de perete inclus
• Temperatura de funcionare: între 0°C și +45°C
• Dimensiuni / Greutate: 47 x 47 mm / 55 g
• Compatibil cu: Somfy One, One+, Home Alarm
• Nu este compatibil cu: TaHoma, Connexoon

• Utilizare: Pentru exterior (IP43)
• Sirenă de 112 dB
• Alimentare cu 4 baterii D incluse (autonomie
2 ani)
• Securitate:
- Autoprotecie la smulgere
- Notificare în caz de baterie descărcată

Ref.

2 401 489

• Instalare: Recunoaștere automată de către
unitatea centrală
• Temperatura de funcionare:
între 0°C și +45°C
• Dimensiuni / Greutate: 175 x 45 mm / 985 g
• Compatibil cu: Somfy One, One+, Somfy Home
Alarm
• Nu este compatibilă cu: TaHoma, Connexoon

• Instalare:
- Recunoaștere automată de către unitatea
centrală
- Se fixează pe perete
• Temperatura de funcionare:
între -10°C și +45°C
• Dimensiuni / Greutate: 220 x 55 mm / 1200 g
• Compatibil cu: Somfy One, One+, Home Alarm
• Nu este compatibilă cu: TaHoma, Connexoon

Breloc

Această cartelă permite utilizatorilor activarea și
dezactivarea alarmei.
Inovatoare, dispune de funcie de activare fără fir și
permite recunoașterea automată a utilizatorilor.
Astfel, dezactivarea sistemului de protecie se face
automat la întoarcerea utilizatorilor acasă, aceștia fiind
anunai când copii se întorc de la școală.

Ref.

2 401 495

Extensie rază radio

În cazul suprafeelor mari de protejat sau în situaii
speciale (perei foarte groși, etc.) care nu permit o
comunicare optimă, releul asigură o acoperire radio
extinsă între toate perifericele sistemului de securitate.
• Utilizare: Pentru interior (se conectează la o priză de
curent)
• Securitate:
- Baterie încorporată în caz de pană de curent
(autonomie 6h)
- Detectarea interferenelor radio
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• Alimentare 1 baterie CR2032 inclusă
(autonomie 1 an)
• Altele: Inel portchei inclus
• Sigurana informaiilor în caz de baterie descărcată
• Instalare: Recunoaștere automată de către
unitatea centrală
• Temperatura de funcionare: între 0°C și +45°C
• Dimensiuni / Greutate: 34 x 10 mm / 12 g
• Compatibil cu: Somfy One, One+, Somfy Home Alarm
• Nu este compatibilă cu: TaHoma, Connexoon

• Instalare: Recunoaștere automată de către
unitatea centrală
• Altele:
- maxim 2 relee radio per echipament
- nu comunică prin Bluetooth și nici prin Wi-Fi
- LED de stare, dispus în partea din faă a produsului
• Temperatura de funcionare: între 0°C și +45°C
• Dimensiuni / Greutate: 34 x 10 mm / 12 g
• Compatibil cu: Somfy One, One+, Somfy Home Alarm
• Nu este compatibilă cu: TaHoma, Connexoon
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