Silniki rurowe Nice
do markiz, rolet i bram
rolowanych

Neo
Wymiary S 0 35mm i M 0 45mm, L 0 58mm,
r6wniez z funkcjq ruchu awaryjnego.

Neaplus
Silowniki ze zintegrowanq centralq sterujqcq
i odbiornikiem oraz mechanicznymi
wylqcznikami krancowymi.
Wymiary M 0 45mm i L 0 58mm,
r6wniez z funkcjq ruchu awaryjnego.

Neostar
Silowniki z elektronicznym wylqcznikiem
krancowym i ruchem'sterowanym enkoderem.

Neomat
SWwniki ze zintegrowanq centralq sterujqcq
odbiornikiem, elektronicznymi wylqcznikami
-::ancowymi i ruchem sterowanym enkoderem .
•'ymiary S 0 35mm i M 0 45mm, L 0 58mm,
-5>,'miezz funkcjq ruchu awaryjnego.

ondo
- _ '.'l1iki do bram rolowanych wywazonych
:;::~ami,
w czterech wersjach, samohamownej
c::mulcem i niesamohamownej bez hamulca.

=

•

Neo S 035mm
NeoS
Idealny do rolet i markiz,
z wyfqcznikiem mechanicznym
i podw6jnq izolacjq.
: Wymiar S (2)35mm.

KOD

MOMENT OBROTOWY

Prosty i praktyczny.
tatwa regulacja g6rnych i dolnych
pozycji krancowych dziE;lkirnechanicznernu
wylqcznikowi krancowernu

OszczE;ldnosc.
OszczE;ldnosc czasu i energii dziE;lki
podw6jnej izolacji: tylko trzy przewody
zasilania, niepotrzebny przew6d uziernienia
Niewielkie wyrniary i cicha praca.
PoIqczenie odpowiedniej prE;ldkosci
nawijania i rnocy
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• 'yrniary
lasa silnika
::;lJgosc silnika (L)
• 'laJtosc obliczona dla walka a srednlcy 40mm
=-=Nod a dlugosci 3m - klasa ochrony IP44 - przew6d 3-tylowy

ceWay Nadajniki
-odulowe i uchwyly
-2Scienne, stolikowe
::aenosne.
::.e.TI strony 92/99

Ergo, Plano, Planotime
Nadajniki przenosne
i nascienne; wielofunkcyjny
regulator czasowy.
Patrz strony 100/107

Vola Regulowane
czujniki wiatru i stonca,
z wielopoziomowq,
zmiennq czutosciq.
Wersje radiowe
lubTIBUS.
Patrz strony 110/113

Mindy Centrale sterujqce
do montatu na zewnqtrz
lub w skrzynkach.
Patrz strony 114/118
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Neostar SA
NeostarSA
Idealny do rolet i markiz,
Z elektronicznym wytqcznikiem
krancowym i ruchem
sterowanym enkoderem.
Wymiar S (2)35mm.

035mm

Proste programowanie.
Z elektronicznym wylqcznikiem krancowym szybka i prosta regulacja za pomOCq panelu
z przyciskami lub jednostki "TIU" bez
koniecznosci otwierania obudowy

Niezawodne i precyzyjne.
Enkoder: milimetrowa precyzja i
niezawodnosc, dokladne utrzymywanie
ustawionych wartosci przez caty czas,
optymalna i stala sila wywierana na rolet~

Optyczna sygnalizacja (ruch automatyki)
ulatwiajqca wykonanie poszczeg61nych
faz programowania

Bezpieczne.
Zatrzymanie ruchu rolety lub markizy
z blokadq ruchu w przypadku wykrycia
przeszkody

Zapami~tuje polozenia krancowe
i sil~ wywieranq na rolet~
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SZWK W OPAKOW,ANIU

NS06000SA

3Nm

250br.lmin

6,5kg

1
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5Nm

250br.lmin

11 kg

1
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6Nm

12obr.lmin

12kg

1

C(
C(
C(

NS18000SA
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18kg
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V
Way Nadajniki
u10we i uchwyty
- 'enne, stolikowe
:n.enosne.
strony 92/99

Ergo, Plano, Planotime
Nadajniki przenosne
i nascienne; wielofunkcyjny
regulator czasowy,
Patrz strony 100/107

Vola Regulowane
czujniki wiatru i slor'ica.
z wielopoziomowq,
zmiennq czulosciq,
Wersje radiowe
lubTIBUS,
Patrz strony 110/113

Mindy Centrale sterujqce
do montazu na zewnqtrz
lub w skrzynkach.
Patrz strony 114/118

TTU Jednostka
do programowania
elektronicznych
wylqcznik6w krar'icowych.
Patrz strona 123

Neomat SA 035mm
NeomatSA
Idealny do rolet i markiz,
ze zintegrowanq centralq sterujqcq
i odbiornikiem, elektronicznym
wytqcznikiem krancowym i ruchem
sterowanym enkoderem.

Proste programowanie.
3 tryby programowania zdalnego:
autornatyczny, p61automatyczny i rEilczny
ZapamiEiltuje do 14 kod6w nadajnik6w
bez podlqczania do silnika; nowe kody
nadajnik6w rnozna wprowadzi6 zdalnie
po zapamiEiltaniu pierwszych

Wymiar S (2)35mm.
Sygnalizacja dzwiEilkowa i wizualna
ulatwiajqca wyko,nanie poszczeg61nych
faz prograrnowania

System radiowy NRC.
Nowoczesna centrala sterujqca:
proste programowanie zdalne
i wyjqtkowe funkcje
Odbiornik radiowy dzialajqcy na CZEilstotliwosci
433,92MHz, z kodem dynamicznie zmiennyrn
o przeszlo 4,5 trylionach kombinacji;
z funkcjq automatycznego odczytu;
wsp61pracujqce z nadajnikami NiceWay,
Ergo, Plano, FloR, VeryVR i czujnikami
pogody Volo S-Radio

Prograrnowalny w trybie I (standardowy)
i w trybie II (prograrnowanie "krok po kroku"
za pornocq jednego przycisku)
ZaparniEiltuje polozenia krancowe
i silEilwywieranq na roletEil
Mozliwos6 zaprograrnowania
w pozycji posredniej

Wygoda.
Szybka i prosta regulacja wylqcznik6w
krancowych za pomocq centralki radiowej
lub prograrnator6w TIP i TII bez
koniecznosci otwierania obudowy
tatwe podlqczenie.
Standardowy przycisk mozna podlqczy6
do silnika do funkcji "krok po kroku"
pojedynczo, lub dla sterowania grupowego
Podlqczenie czujnik6w Volo - jeden czujnik
moze sterowa6 nawet 5 zintegrowanymi
centralarni sterujqcymi, polqczonymi r6wnolegle;
poziorny wiatru i slonca mozna regulowa6
z nadajnika
5 poziom6w wiatru i slonca mozna regulowa6
bezposrednio z nadajnika lub prograrnator6w
TIPiTII

zatrzyrnania
Niezawodnos6 i precyzja.
Enkoder: milirnetrowa precyzja i niezawodnosc,
dokladne utrzymywanie ustawionych wartosci
przez caty czas, optyrnalna i stala sila
wywieranq na roletEil
Bezpieczny.
Zatrzymanie ruchu rolety lub markizy z blokadq
ruchu w przypadku wykrycia przeszkody
i powt6rzenie operacji w przypadku
wbudowanego mechanizrnu blokady rolety
bqdz w razie oblodzenia
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SZTUK W OPAKOWANIU

CERTYFIKATY

NS06000MA

3Nm

250br./min

6,5kg

1

NS11000MA

5Nm

250br./rnin

11 kg

1

NS12000MA

6Nm

12obr./rnin

12kg

1

NS18000MA

10Nm

12obr./rnin

18kg

1
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Wymiary
Masa silnika
Dtugosc silnika (L)
• Wartosc obliczona dla walka 0 srednicy 40mm
Jrzew6d 0 dlugosci 3m - klasa ochrony IP44 - przew6d 6-zylowy

iceWay Nadajniki
"1Odulowe i uchwyty
~,ascienne, stolikowe
przenosne.
::>atrzstrony 92/99

10

3
25

Ergo, Plano, Planotime
Nadajniki przenosne
i nascienne; wielofunkcyjny
regulator czasowy.
Patrz strony 100/107

Vola Regulowane
czujniki wiatru i slonca,
z wielopoziomowq,
zmiennq czulosciq.
Wersje radiowe
lubTIBU8.
Patrz strony 110/113

TIP, TII Programatory
kieszonkowe i interfejs
z oprogramowaniem.
Patrz strony 120/122

