Napęd elektroniczny z odbiornikiem radiowym
Oximo 50 S Auto io (krótki napęd – dł. 375 mm)

Napęd radiowy skonstruowany specjalnie do wąskich rolet wraz z systemem Somfy Drive Control™. Zewnętrzny moduł elektroniczny
zawierający podzespoły sterujące i odbiornik radiowy RTS. Ciągła kontrola momentu obrotowego przez zewnętrzny moduł elektroniczny. Detekcja
przeszkód podczas zamykania* i detekcja oblodzenia w trybie otwierania. Tylko automatyczna regulacja położeń krańcowych oraz automatyczne
korekty ich ustawień. Możliwość ustawienia dowolnego położenia pozycji komfortowej, w celu optymalizacji widoczności i natężenia oświetlenia.
Ważna informacja dotycząca pracy w trybie automatycznym (położenia krańcowe kontrolowane przez układ elektroniczny)
Dolne położenie krańcowe – pancerz rolety musi być sztywno i stabilnie połączony z rurą nawojową. W tym celu muszą być zastosowane
wieszaki blokujące np. Lock to Play lub Octoeasy.
Górne położenie krańcowe – konieczne zastosowanie ograniczników na stałe zamontowanych w listwie dolnej lub prowadnicach rolety.
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Wersja podstawowa 6 Nm, 17 obr./min, 90 W, 230 V, 50 Hz, moduł zewnętrzny, przewód 3 m, biały.
Nazwa
Oximo 50 S Auto io
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Elementy dodatkowe - zestawy
adaptacyjne

Nr ref.

SW 50 (Adapter + Zabierak)

9 705 345 + 9 705 344

SW 60 (Adapter + Zabierak)

9 707 025 + 9 751 001

SW 70 ESM
(Adapter + Zabierak-PCV)

Zestaw kapsel SW 60 i krótki zabierak (20 mm) do bardzo wąskich
rolet – szerokość od 398 mm do 428 mm (odległość od głowicy
napędu do końca kapsla). Przekrój wewnętrzny trzpienia kapsla: 12 mm.
Nazwa
Zestaw kapsel SW 60 i krótki zabierak

Nr ref.
9 014 685

Maksymalny moment obrotowy napędu: 6 Nm.

9 707 026 + 9 705 340 + 9 761 002

Szeroki wybór uchwytów, zestawów adaptacyjnych znajdą
Państwo w rozdziale Akcesoria.
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