O NOUĂ
GENERAŢIE
DE MOTOARE
TUBULARE

100%

TEHNOLOGIE PATENTATĂ

100%

CONECTAT

GESTIONAREA MIȘCĂRII

UȘOR DE INTEGRAT

CONFORT ACUSTIC

ȘI INSTALAT

DETECȚIA DE OBSTACOLE

FIABIL
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Motorul tubular care

O nouă referință de

reinventează

calitate pentru

mișcarea ruloului

confort acustic și fiabilitate.
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* Subsidiary translations

SISTEM DE
CONFIGURARE
EMS2

SOLUȚIA INTELIGENTĂ DE
MOTORIZARE PENTRU RULOURI
Un sistem complet de automatizare care asigură
instrumentele de configurare atât pentru producţie,
cât și pentru instalare, precum și soluţiile pentru
crearea unei locuinţe inteligente

SOFTWARE
DE INSTALARE
SET&GO io

MOTOARE

S&SO RS100 io
S&SO RS100 io HYBRID

SISTEME DE CONTROL
TELECOMENZI IO
(Smoove RS100 io, Situo II io, Nina io)
ȘI
SOLUȚII PENTRU
CASA INTELIGENTĂ)
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Motor tubular inteligent

Reinventare mișcării motorului

Valoare adăugată pentru rulouri

Stare de bine acasă

100% UȘOR DE INSTALAT

Primul motor Plug & Play wireless
Motor S&SO RS100

Toate motoarele S&SO RS100 sunt dublu izolate.
Sunt adaptabile pentru a se potrivi cu orice tip de instalare.
Setarea sau resetarea capetelor de cursă sunt intuitive, fără
nevoia de întrerupere dublă a puterii și cu detectarea automată
a direcției de rotație.

100% CONECTAT

ŞI MAI MULTĂ VALOARE
ADAUGATĂ PRIN SISTEMUL DE
CONFIGURARE
SET&GO IO
Beneficiați de toate caracteristicile
avansate ale S&SO RS100 prin
intermediul software-ului de
instalare Set & Go io.

GESTIONAREA MIȘCĂRII

CONFORT ACUSTIC

• S&SO RS100 beneficiază de funcțiile Soft start/
Soft stop - este un motor cu două viteze pentru
controlul lin al pornirii și opririi.
• Mișcarea este controlată total pentru a proteja
covorul de lamele.

• Obturatorul motorizat S&SO RS100 oferă un
confort acustic sporit.
• În „modul discret” ruloul este foarte silențios.

• S&SO RS100 io, pentru proiectele de renovare:

• Respectă cerințele de trasabilitate ale integratorului.
• Compatibil cu TaHoma și Connexoon pentru crearea
unei case conectate.
• Are specificațiile tehnice pentru integrarea într-o casă
smart.

100% tehnologie sigură, fiabilitate radio optimă.
Feedback în timp real.
Protocolul comun cu majoritatea mărcilor de casă conectată.

DETECȚIA DE OBSTACOLE

• S&SO RS100 io HYBRID, pentru proiectele noi.
Un motor care combină comenzile cu fir
și tehnologia radio io-homecontrol® pentru
pregătirea spaţiului pentru automatizarea casei.

100%

SIMPLU DE INTEGRAT

Face diferența la integrare
• Motorul S&SO RS100 este adaptat procesului de
fabricație al producătorului.
• Setările motorului pot fi personalizate pentru fiecare
rulou.
• Productivitate crescută: asocierea prin codul de bare și
acționarea în modul de mare viteză (> 32rpm).
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Silențiozitatea ca
standard!
Motoarele Somfy
DESIGNED FOR
SILENCE, oferă un
confort
acustic fără egal.

• Motorul detectează obstacolul și se oprește
până la eliberarea acestuia.
• Motorul contribuie la securitatea locuinței este rezistent la împingere.
• Motorul S&SO RS100 este prevăzut cu
protecția la îngheț.

100% FIABIL

VALOARE ADAUGATĂ PRIN
SISTEMUL DE
CONFIGURARE
EMS2
Beneficiați de toate
caracteristicile avansate ale
motorului S&SO RS100
prin integrarea în procesul
de fabricație: productivitate
crescută și eliminarea
riscului de eroare!

Noul standard de calitate

S&SO RS100,

Un motor ACT FOR
GREEN
Somfy se angajează să
reducă impactul asupra
mediului. Produsele
sunt proiectate în mod
ecologic.

• De cinci ori mai fiabil.
• Componente și tehnologie testate pe 17.500 de
cicluri de funcționare.
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NOUL STANDARD PENTRU RULOURI
Pentru toate dimensiunile de rulouri, cu sau fără legături rigide și capete de cursă.
Compatibil cu tehnologia io-homecontrol®, 100% Plug & Play.

S&SO RS100 io / S&SO RS100 io HYBRID
MODALITĂŢI DE CONTROL
L1

PERFORMANŢĂ

L2
L3

Cuplu (Nm)
Viteză (rpm)
Viteză silenţioasă (rpm)

SOLUŢII CONECTATE

6
17 rpm
8 rpm

10

15

20

(reglabilă între 12 rpm și 17 rpm)
(reglabilă între 6 rpm și 10 rpm)

Putere nominală (W)

40

55

80

100

195.5 - 255 V

Intensitate Max. (A)

0.3

0.4

0.65

0.8

Frecvență

50 Hz

Greutate (kg)

1,198

1.323

1.452

1.673

Conexiuni

io: 2 / io HYBRID : 4

Cabluri

0.75 mm2

Indicele de protecție

IP44

L1 max.

464

478

521

538

L2 (+ 3mm)

449

463

506

523

Temperatura de funcționare

Utilizare normala: -10°C to +40°C
Utilizare excepțională (20% din durata
de funcționare, nu simultan): de la
-25°C la +70°C

L3 max.

470

484

527

544

Tub

410

424.2

467

484.5

Alimentare

230 V

Gama de alimentare

TaHoma®

Unitate de
comandă cu o
interfață web care
permite controlul
tuturor
echipamentelor
compatibile din
casă.

TELECOMENZI

DIMENSIUNI (mm)

Certificări

io-homecontrol®
Tehnologie 100% securizată, fiabilitate wireless optimă.
Feedback în timp real.
Protocol comun cu mărci de casă conectată.

Combinație de instalații cu cablu și wireless.
Ideal pentru construcții noi. Accesul la casa conectată
este posibil acum cu un motor cu fir.

STUTTGART

Baumuster
geprüft

STUTTGART
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Unitate de comandă
cu o interfață web
pentru controlul
echipamentelor
motorizate pentru o
zonă a casei: rulouri,
jaluzele venețiene
exterioare, sisteme
Velux, alarme,
sisteme de iluminat,
senzori și prize.

Nina io

Situo 1 and 5 II io

Smoove RS100 io

Telecomenzi cu
1 canal sau 5 canale.

Baumuster
geprüft

Connexoon

Nina Timer io

Sistem de
comandă cu
ecran tactil
pentru acționarea
echipamentelor
io-homecontrol®
din casă. Funcție
ceas programabil,
centralizare,
feedback.

io HYBRID

Connexoon®
Window

Sistem de
comandă cu
ecran tactil
pentru acționarea
echipamentelor
io-homecontrol®
din casă. Funcții
de centralizare,
feedback.

Comutator cu 1
canal, cu montare
pe perete.
Mod discret de
funcționare.
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