Maximális kényelem
az otthonában

Elero motorok és vezérlések www.elero.hu

ProLine 2 – a kétirányú rádióvezérlés
A rádióvezérlés redőny, napellenző, roletta és zsaluzia működtetésére az ideális
megoldást nyújtja – főként lakásfelújítás esetén. Ezért fejlesztette ki a német
Elero GmbH a ProLine 2 kétirányú rádiókommunikációs rendszerét, amely
visszaigazolja és továbbítja az adótól érkező 868 MHz frekvenciájú jeleket. Így
az árnyékolók megbízhatóbban irányíthatók, mint az egyirányú rendszereknél.

TempoTel 2 fő jellemzői
A ProLine 2 távirányítók és a mágneses falitartók formatervezett kivitelben fehér, ezüst és titánszürke színben
kaphatók.

Kijelző:
Az összes információ megjeleníthető.
Joystick és menügombok:
Segítségükkel kényelmesen változtathatjuk a beállításokat a kijelzőn.
Üzemmódjelző:
Kézi (piros) vagy Automata (zöld).
FEL, STOP, LE gombok:
Könnyű kezelhetőség a nagy méret
és az átgondolt kialakítás miatt.
Állapotjelző:
LED fénykör ad visszajelzést az elküldött és a fogadott jelekről.

MonoTel 2

LumeroTel 2

VarioTel 2

MultiTel 2

A redőnyökhöz és árnyékolókhoz öt modern formatervezésű kézi távirányító áll rendelkezésre, melyek minden árnyékolási feladatra optimális megoldást kínálnak.
A MonoTel 2, LumeroTel 2, VarioTel 2, MultiTel 2 és
TempoTel 2 távirányítók azonnal visszajelzést adnak a
működtető gombok lenyomásakor. Az időkapcsolóval
ellátott TempoTel 2 akár tíz csatorna egyedi vagy csoportos vezérlését is lehetővé teszi. Az összes távirányító
egyszerűen kezelhető és beépíthető a régebbi Elero rádióvezérlésű rendszerekbe is.

A SoloTel 2 fali foglalatból kivehető kézi távirányító, melynek
nagy gombjaival egy csatornát
irányíthatunk. Egyszerű és praktikus megoldást jelent az árnyékolók helyi működtetésére.

Üzemmódválasztó:
Gombnyomással lehet váltani a Kézi
vagy Automata üzemmódot.
Elemtartó:
A normál ceruzaelemek
egyszerűen cserélhetők.

ProLine
SoloTel 2

Ellenőrzött minőség
Az árnyékolók automatizálásához az Elero széles termékkínálattal
rendelkezik, amely a legkorszerűbb technológiával készül és szigorú minőségellenőrzésen esik át. Ezért minden termék kimagaslóan
megbízható és hosszú életű, a kedvező ár–érték arány mellett. Ha
Ön elégedetlen a kézi működtetéssel, és otthonát maximális biztonságban szeretné tudni, illetve időt, energiát spórolna, akkor az Elero
ehhez is megfelelő megoldást nyújt Önnek.

Redőny-, napellenző- és rolettamotorok
A redőnyök és az árnyékolók eltérő igényei miatt termékenként különböző csőmotorokat kínálunk. A RolTop redőnymotor folyamatosan
figyeli a pillanatnyi nyomatékigényt, a terhelés változását a két véghelyzet közötti mozgásnál. Mindkét irányban érzékeli az akadályokat,
és a motor megáll, hogy a tárgy vagy a palást sérülését megelőzze.
Az intelligens SunTop napellenzőmotor pedig arra figyel, hogy az
árnyékoló ponyvát a napi használat során mindig egyenletesen feszítse. A RolTop-868 és SunTop-868 motorok beépített rádióvevővel és elektronikus végálláskapcsolóval még kényelmesebben
kezelhetők. A legegyszerűbb csőmotorcsalád a mechanikusan beállítható véghelyzetű VariEco is számtalan előnyös tulajdonsággal
rendelkezik, sőt választható a beépített rádióvevős VariEco-868
típus is. A csendes és nagy fordulatszámú rolettamotorok mechanikus vagy elektronikus
végálláskapcsolóval rendelhetők,
akár távvezérelhető
kivitelben is.

AstroTec időkapcsoló
Nagyméretű FEL, STOP, LE gombokkal rendelkező vezetékes fali vezérlő,
amely az időprogrammal széles körű előnyöket biztosít. A redőnyöket és
zsaluziákat teljesen automatikusan engedi le vagy húzza fel a napkeltéhez és napnyugtához igazodva, vagy az előre beállított időpontokban.
Ilyenkor úgy tűnik, mintha tartózkodnának a házban, ami hasznos lehet
a betörők ellen. Megfelelő programozással a hűvös vagy a meleg levegő
„megőrzésében” is segít, ezzel hozzájárulhat az energiatakarékossághoz.

Zsaluziamotorok
Sensero-868 AC fény- és szélérzékelő
Napellenzőkhöz és zsaluziákhoz használható időjárásérzékelő beépített rádióadóval. Egy igazi sokoldalú tehetség, ami automatikusan kiengedi vagy visszahúzza az árnyékolót, az előre beállított szélerősségtől illetve fényértéktől függően.

A zsaluziamotorok zajmentes mágneses fékkel készülnek, ami különösen a
pontosságával és megbízhatóságával tűnik ki. Ezen kívül nagyon halk, hosszú
életű és a legtöbb ProLine vezérléssel működtethető, természetesen rádió
távvezérléssel is.
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Elero motorok és vezérlések a kényelmesebb otthonért
Maximális komfort a házban és a ház körül...

…gondos tervezéssel, szakszerű kivitelezéssel.

Okos megoldások a korszerű életmódhoz
Az Elero motorok és vezérlések nemcsak kényelméhez járulnak
hozzá, hanem az energia megtakarításában is segítenek, sőt otthonának biztonságát is növelik. A RevoLine csőmotorok a ProLine
vezérléssel együtt tökéletes párost alkotnak, amiben minden körülmények között megbízhat. Elero termékekkel garantált a motoros
redőnyök, napellenzők, roletták és zsaluziák szakszerű beépítése,
üzembehelyezése és az egyszerű használat.

