SOMFY - Dexxo Pro 1000 3S RTS
Motor pentru uși de garaj

MAXIM 15 M²

Motor sigur și robust pentru orice tip de
instalare
Foarte ușor de folosit – 3S Tehnology
• Se pune în funcțiune în maxim 90 secunde
• Toate setările sunt pre-programate din fabrică
• Programare intuitivă datorită display-ului LCD

Personalizare extinsă
•17 parametri ajustabili
• O gamă largă de accesorii conectabile
• Se poate încorpora baterie de backup și iluminat separat
de maxim 500 W

Mentenanță asistată
• Status-ul motorului se verifică în timp real pe display
• Codurile de eroare se verifică în timp real pe display
• Informații referitoare la numarul de cicluri și erori
• Avertizare pentru sevice

Siguranță
Kitul conține:
motor electromecanic și accesorii de
montaj, 2 telecomenzi Keygo cu 4
canale personalizabile
Bateria de backup și sirenă se
comandă separat:

• Detecție obstacol încorporată în motor
• Posibilitatea de a atașa o sirenă în caz de forțare
• Posibilitatea de a atașa un blocator mecanic antiefracție

Durabilitate

Garantie clienti finali
Alexiana cu montaj Alexiana 11 ani
• 5 ani garanție

• Testat până la 90 000 cicluri ( cu sină performantă)
• Adaptabil la mai multe tipuri de sine
Caracteristici tehnice:
Alimentare unitate control:
Voltaj motor:
Puterea consumată :
Iluminat integrat

230 V - 50 Hz
24 Vdc
600 W (cu 500 W iluminatul suplimentar)
bec de 21 W

Iesșre accesorii

24 Vdc/500 mA

Frecvență radio

433,42 Mhz

Testat pentru
Nr. telecomenzi memorabile:

36500 cicluri cu sina standard
32

Nr.max de cicluri/zi:

20 cicluri cu sina standard

Temperatura de functionare:

de la -20 C pana la +60 C

Viteza maxima
Forta de tractiune

18 cm/sec
1000 N

SOMFY - Dexxo Optimo RTS
Motor pentru uși de garaj

MAXIM 10 M²

Motor robust, optimizat pentru cele mai multe
instalări
Ușor de folosit
• Se pune în funcțiune în maxim 90 secunde
• Toate setarile sunt pre-programate din fabrică

Personalizare extinsă
• Parametri ajustabili pentru sensibilitate detecție obstacol
• O gamă largă de accesorii conectabile inclusiv baterie
• Deschidere partială

Siguranța
Kitul conține:
motor electromecanic și accesorii de
montaj, 2 telecomenzi Keytis cu 2
canale personalizabile
Bateria de backup se comandă
separat

• Detecție obstacol încorporată în motor
• Posibilitatea de a atașa un blocator mecanic antiefractie

Durabilitate
• 5 ani garanție Garantie

clienti finali Alexiana
cu montaj Alexiana 7 ani
• Testat până la 36 500 cicluri

Caracteristici tehnice:
Alimentare unitate control:
Voltaj motor:
Puterea consumată :
Iluminat integrat
Ieșire accesorii
Frecvență radio
Testat pentru
Nr. telecomenzi memorabile:

230 V - 50 Hz
24 Vdc
120 W
bec de 21 W
24 Vdc/500 mA
433,42 Mhz
36500 cicluri cu sina standard
32

Nr.max de cicluri/zi:

20 cicluri cu sina standard

Temperatura de functionare:

de la -20 C pana la +60 C

Viteza maxima
Forta de tractiune

14 cm/sec
800 N

SOMFY - Dexxo Compact RTS
Motor pentru uși de garaj

MAXIM 7 M²

Motor robust, pentru producatori
Ușor de folosit
• Se pune în funcțiune în maxim 60 secunde
• Toate setarile sunt pre-programate din fabrică inclusiv
telecomenzile

Personalizare extinsă

Kitul conține:
motor electromecanic și accesorii de
montaj, 2 telecomenzi Keytis cu 2
canale personalizabile.
Se foloseste doar cu șina de 2,9 m.
Șina și bateria de backup se
comandă separat.

• Parametri ajustabili pentru sensibilitate detecție obstacol
și viteze la închidere/deschidere
• O gamă largă de accesorii conectabile inclusiv baterie
• Deschidere partială

Siguranța
• Detecție obstacol încorporată în motor
• Posibilitatea de a atașa un blocator mecanic antiefractie

Durabilitate
• 3 ani garanție Garantie

clienti finali Alexiana
cu montaj Alexiana 5 ani
• Testat până la 20000 cicluri

Caracteristici tehnice:
Alimentare unitate control:

230 V - 50 Hz

Voltaj motor:

24 Vdc

Puterea consumată :

120 W

Iluminat integrat

bec de 21 W

Ieșire accesorii

24 Vdc/500 mA

Frecvență radio

433,42 Mhz

Testat pentru
Nr. telecomenzi memorabile:

20 000 cicluri cu șina standard
32

Nr.max de cicluri/zi:

15 cicluri cu sina standard

Temperatura de functionare:

de la -20 C pana la +60 C

Viteza maximă
Forta de tractiune

14 cm/sec
600 N

SOMFY - Tabel selectie Dexxo
Motoare pentru uși de garaj
Dexxo Compact RTS

Maxim 7 mp

Dexxo Optimo RTS

Dexxo Pro 800 3S RTS

●

●

●

Suprafata usa garaj
Maxim 10 mp
sectionala

●

Maxim 15 mp

Număr de acționări maxim/zi

15

20

20

20

50

50

3m

3m

3m

> 2,4 m

> 2,4 m

> 2,4 m

Dexxo Optimo RTS

Dexxo Pro 800 3S RTS

Dexxo Pro 1000 3S RTS

●

●

Număr de acționări cu șina
performanta/zi
Înalțimea maximă a ușii

Dexxo Pro 1000 3S RTS

2,35 m

Înalțimea ușa pentru - șina de 3,5
metri

Dexxo Compact RTS

Maxim 7 mp

●
Suprafața ușa garaj
basculantă/greutate
< 10 Kg/mp

Maxim 10 mp

●

Maxim 15 mp
Maxim 7 mp
Suprafața ușa garaj
basculantă/greutate
> 10 Kg/mp

●
●

Maxim 7,5 mp

●

●

Maxim 10 mp

Înalțimea maximă a ușii
Înalțimea ușa pentru - șina de 3,5
metri

2,35 m

3,15 m

3,15 m

3,15 m

> 2,55 m

> 2,55 m

> 2,55 m

SOMFY - Accesorii de control
Telecomandă Keygo RTS cu 4 canale
Frecvență 433,42 Mhz
Cod rotativ imposibil de copiat
Rază radio de 30 m Durată de viață
baterie: min 2 ani

Telecomandă Keytis RTS cu 2 canale
Frecvență 433,42 Mhz
Cod rotativ imposibil de copiat
Rază radio de 30 m
Durată de viață baterie: min 2 ani

Telecomandă Keypad RTS de perete cu 2 canale
Frecvență 433,42 Mhz
Cod rotativ imposibil de copiat
Rază radio de 30 m
Durată de viață baterie: min 2 ani

Alarmă tip sirenă

Port-chei
1 buton central mare și usor de gasit
4 culori pentru butonul central
Compatibilă cu toate produsele RTS

Port - chei
Controlează 2 produse RTS
Compatibilă cu toate produsele RTS

Montabilă pe peretele exterior
Carcasă metalică pentru exterior
IP 44, butoane luminate
1 cod master și 4 coduri normale

105 db pentru 2 minute
Timp de instalare – 2 minute
Compatibilă cu gama Dexxo 3S

Receptor universal standard cu 2 canale
IP 55 cu alimentare in 24 V
2 ieșiri cu contact fără potential
Se pot memora 16 canale/ ieșire
Control secvențial

Poate controla orice produs
110 x 110 x 40 mm
Se instalează direct pe carucior
Compatibil cu gama RTS

Detecție obstacol pentru porți

Fotocelule
Integrare discretă
Protecție metalică specială
Funcționale și în sistem bus
Distanță maximă de 10 m

Baterie de backup

IP 54 cu alimentare în 24 V
Compatibiliate bus doar cu 3S

Asigură operare și fără tensiune
Timp de încarcare de 48 ore
Autonomie minimă pentru 5 cicluri

Lampă semnalizare
Putere 15 W, alimentare 24 V
Antenă inclusă în produs
Semnalizare gestionată de motor
Compatibilă cu toate motoarele în
24 V

Semnalizeaza miscarea portilor
Putere 25 W, alimentare 230 V
Antenă inclusă în produs
Semnalizare gestionată de lampă
Compatibilă cu toate motoarele
alimentate in 230 V

SOMFY - Axovia 220B RTS - Standard
Motor cu braț articulat – porți batante

MAXIM 2 M SAU 200 KG PE CANAT

100% proiectat pentru o pornire ușoară
• Se poate pune în funcțiune în 2 minute folosind doar
telecomanda
• Electronică integrată în motor pentru a salva timp cu
instalarea
• Limitele de cursă integrate în braț pentru a evita
instalarea opritoarelor în pământ
• Respectă toate standardele, dupa autoinvatare, fără a fi
nevoie de alte setări suplimentare.

Rapid și sigur

Kitul conține:
2 motoare electromecanice,
accesorii de montaj, 2 telecomenzi
Keygo cu 4 canale personalizabile și
antenă exterioară.

• Deschidere rapidă: 90°în 10 secunde
• Funcție de autoblocare a bratelor ca să reziste la vânt și
impingeri puternice
• Ușor de deblocat pentru acționare manuală
• Se poate încorpora în motor o baterie de backup pentru
a putea fi acționat și atunci cand nu este curent electric.

Siguranță în utilizare
• Reproduce mișcarea naturală a porți fără a o tensiona.
• Oprire ușoară
• Închidere automată cu temporizare
• Detecție obstacol încorporata în motor.

Caracteristici tehnice:
Alimentare unitate control:
Voltaj motor:
Puterea consumată :
Ieșire pentru iluminat exterior

230 V - 50 Hz
24 Vdc
130 W
500 W maxim

Ieșire accesorii

24 Vdc/1A

Frecventă radio

433,42 Mhz

Testat pentru
Spațiu necesarîn spatele porților deschise
Nr.max de cicluri/zi:
Temperatură de funcționare:
Factor de protecţie
Nr. telecomenzi memorabile:

36500 cicluri
490 mm
20
de la -20 C pana la +60 C
IP 44
16

SOMFY - Axovia 220B RTS - Confort
Motor cu braț articulat – porți batante

MAXIM 2 M SAU 200 KG PE CANAT

100% proiectat pentru o pornire ușoară
• Se poate pune în funcțiune în 2 minute folosind doar
telecomanda
• Electronică integrata în motor pentru a salva timp cu
instalarea
• Limitele de cursă integrate în brat pentru a evita
instalarea opritoarelor în pământ
• Respectă toate standardele, după autoînvațare, fără a fi
nevoie de alte setări suplimentare

Rapid și sigur

Kitul conține:
2 motoare electromecanice,
accesorii de montaj, 2 telecomenzi
Keygo cu 4 canale personalizabile,
antenă exterioară, set de fotocelule,
lampă de semnalizare și baterie de
backup.

• Deschidere rapidă: 90°în 10 secunde
• Funcție de autoblocare a brațelor ca să reziste la vânt și
impingeri puternice
• Ușor de deblocat pentru acționare manuală
• Se poate încorpora în motor o baterie de backup pentru a
putea fi acționat și atunci când nu este curent electric.

Siguranța în utilizare
• Reproduce mișcarea naturală a porți fără a o tensiona.
• Oprire ușoara
• Închidere automată cu temporizare
• Detecție obstacol încorporată în motor

Caracteristici tehnice:
Alimentare unitate control:
Voltaj motor:
Puterea consumată :
Iesire pentru iluminat exterior

230 V - 50 Hz
24 Vdc
130 W
500 W maxim

Iesire accesorii

24 Vdc/1A

Frecventa radio

433,42 Mhz

Testat pentru
Spatiu necesar in spatele portilor deschise
Nr.max de cicluri/zi:
Temperatura de functionare:
Factor de protecţie
Nr. telecomenzi memorabile:

36500 cicluri
490 mm
20
de la -20 C pana la +60 C
IP 44
16

SOMFY - Axovia MultiPro 3S RTS - Standard
Motor cu braț articulat –porți batante

MAXIM 2,5 M SAU 300 KG PE CANAT

4x4 motorizări performante pentru toate
tipurile de instalari
Cu unitate de control 3S Control Box: ușor de instalat,
intuitivă și personalizabilă
Oferta completa de brate pentru:
• deschidere a canatelor până la 150°
• deschidere în exterior
• deschidere în pantă până la 20°

Eficient și sigur
• Limitele de cursă incluse în motor
• Mecanism non-reversibil ce permite o rezistență
puternică împotriva vântului puternic sau a altor forțe
• Comutator cu cheie pentru deblocarea din exterior
• Se poate încorpora în motor o baterie de backup pentru a
putea fi acționat și in când nu este curent electric.

Kitul contine:

Siguranța în utilizare

2 motoare electromecanice, 2 brațe
standard, accesorii de montaj, 2
telecomenzi Keygo cu 4 canale
personalizabile și antenă exterioară.

• Reproduce mișcarea naturală a porți fără a o tensiona.
• Oprire ușoara
• Detecție obstacol încorporată în motor

Caracteristici tehnice:
Alimentare unitate control:

230 V - 50 Hz

Voltaj motor:

24 Vdc

Puterea consumată :

130 W

Iesire pentru iluminat exterior
Iesire accesorii
Frecventa radio
Testat pentru
Spatiu necesar in spatele portilor deschise
Nr.max de cicluri/zi:
Temperatura de functionare:
Factor de protecţie
Nr. telecomenzi memorabile:
Timp de deschidere la 90°

500 W maxim
24 Vdc/1,2A
433,42 Mhz
40000 cicluri
450 mm
40
de la -20 C pana la +60 C
IP 44
40
15 sec

SOMFY - Axovia MultiPro 3S RTS - Confort
Motor cu brat articulat - porti batante

MAXIM 2,5 M SAU 300 KG PE CANAT

4x4 motorizări performante pentru toate
tipurile de instalări
Cu unitate de control 3S Control Box: ușor de instalat,
intuitivă și personalizabilă
Oferta completă de brațe pentru:
• deschidere a canatelor până la 150°
• deschidere în exterior
• deschidere în pantă până la 20°

Eficient și sigur

Kitul conține:
2 motoare electromecanice, 2 brațe
standard, accesorii de montaj,
unitate 3S + 2 telecomenzi Keygo cu
4 canale personalizabile, set de
fotocelule, lampă de semnalizare și
baterie de backup.

• Limitele de cursă incluse în motor
• Mecanism non-reversibil ce permite o rezistență
puternică împotriva vântului puternic sau a altor forțe
• Comutator cu cheie pentru deblocarea din exterior
• Se poate încorpora în motor o baterie de backup pentru a
putea fi acționat și când nu este curent electric.

Siguranța în utilizare
• Reproduce mișcarea naturală a porți fără a o tensiona.
• Oprire ușoară
• Detecție obstacol încorporată în motor

Caracteristici tehnice:
Alimentare unitate control:
Voltaj motor:
Puterea consumată :
Iesire pentru iluminat exterior

230 V - 50 Hz
24 Vdc
130 W
500 W maxim

Iesire accesorii

24 Vdc/1,2A

Frecventa radio

433,42 Mhz

Testat pentru
Spatiu necesar in spatele portilor deschise
Nr.max de cicluri/zi:
Temperatura de functionare:
Factor de protecţie
Nr. telecomenzi memorabile:
Timp de deschidere la 90°

40000 cicluri
450 mm
40
de la -20 C pana la +60 C
IP 44
40
15 sec

SOMFY - Ixengo S 3S RTS - Standard
Motor cu piston –porți batante

MAXIM 1,8 M SAU 200 KG PE CANAT

Durabil, eficient și sigur pentru porți metalice
standard
Cu unitate de control 3S Control Box: ușor de instalat,
intuitivă și personalizabilă
Un motor robust
• Durabilitate în timp în condiții de funcționare de până la
60 de cicluri închidere-deschidere pe zi
• Oprire ușoara

Satisface nevoile Dvs pentru eficientă
• Instalarea nu necesită ustensile speciale sau sudare
• Suport ajustabil în funcție de caracteristicile porților
• Posibilitatea de a motoriza o singură aripa

Kitul conține:
2 motoare electromecanice cu cheie
de deblocare, accesorii de montaj,
unitate 3S + 2 telecomenzi Keygo cu
4 canale personalizabile.

Siguranța în utilizare
• Mecanism non-reversibil ce permite o rezistență
puternică împotriva vântului puternic sau a altor forțe
• Cheie specială ce permite deblocarea din interior
• Limite de cursă încorporate și ajustabile
• Detecție obstacol încorporată în motor

Caracteristici tehnice:
Alimentare unitate control:

230 V - 50 Hz

Voltaj motor:

24 Vdc

Puterea consumată :

130 W

Ieșire pentru iluminat exterior

500 W maxim

Ieșire accesorii

24 Vdc/1,2A

Frecvență radio

433,42 Mhz

Testat pentru
Spațiu necesar în spatele porților deschise
Nr.max de cicluri/zi:
Temperatura de functionare:
Factor de protecţie
Nr. telecomenzi memorabile:

110000 cicluri
210 mm
60
de la -20 C pana la +60 C
IP 44
40

Timp de deschidere la 90°

28 sec

Forța de împingere

2000 N

Lungime cursa

280 mm

SOMFY - Ixengo S 3S RTS - Confort
Motor cu piston –porți batante

MAXIM 1,8 M SAU 200 KG PE CANAT

Durabil, eficient și sigur pentru porți metalice
standard
Cu unitate de control 3S Control Box: ușor de instalat,
intuitivă și personalizabilă
Un motor robust
• Durabilitate în timp în condiții de functionare de până la
60 de cicluri închidere-deschidere pe zi
• Oprire ușoara

Satisface nevoile Dvs pentru eficientă
• Instalarea nu necesită ustensile speciale sau sudare
Kitul conține:
2 motoare electromecanice cu cheie
de deblocare, accesorii de montaj,
unitate 3S + 2 telecomenzi Keygo cu
4 canale personalizabile, baterie de
backup, lampă și un set de
fotocelule.

• Suport ajustabil în funcție de caracteristicile porților
• Posibilitatea de a motoriza o singură aripă

Siguranța în utilizare
• Mecanism non-reversibil ce permite o rezistentă
puternică împotriva vântului puternic sau a altor forțe
• Cheie specială ce permite deblocarea din interior
• Limite de cursă încorporate și ajustabile
• Detecție obstacol încorporată în motor

Caracteristici tehnice:
Alimentare unitate control:
Voltaj motor:
Puterea consumată :
Iesire pentru iluminat exterior
Iesire accesorii
Frecventa radio
Testat pentru
Spatiu necesar in spatele portilor deschise
Nr.max de cicluri/zi:
Temperatura de functionare:
Factor de protecţie
Nr. telecomenzi memorabile:
Timp de deschidere la 90°

230 V - 50 Hz
24 Vdc
40 W
500 W maxim
24 Vdc/1,2A
433,42 Mhz
110000 cicluri
210 mm
60
de la -20 C pana la +60 C
IP 44
40
28 sec

Forta de impingere

2000 N

Lungime cursa

280 mm

SOMFY - Ixengo L 3S RTS - Standard
Motor pentru porți batante

MAXIM 4 M SAU 400 KG PE CANAT

Puternic, eficient și sigur pentru cele mai mari
porți metalice
Cu unitate de control 3S Control Box: ușor de instalat,
intuitivă și personalizabilă
Un motor puternic
• Capabil să acționeze porți cu aripa de 4 M / 400 de Kg
• Durabilitate în timp în condiții de functionare de până la
60 de cicluri închidere-deschidere pe zi
• Oprire ușoara

Satisface nevoile Dvs pentru eficiența
• Instalarea nu necesită ustensile speciale sau sudare
• Suport ajustabil în funcție de caracteristicile porților
• Posibilitatea de a motoriza o singură aripa

Kitul conține:

Siguranța în utilizare

2 motoare electromecanice cu cheie
de deblocare și accesorii de montaj,
o unitate de comanda CBX 3S și 2
telecomenzi Keygo cu 4 canale
personalizabile.

• Mecanism non-reversibil ce permite o rezistență
puternică împotriva vântului puternic sau a altor forțe
• Cheie specială ce permite deblocarea din interior
• Limite de cursă magnetice și ajustabile
• Detecție obstacol încorporată în motor

Caracteristici tehnice:
Alimentare unitate control:
Voltaj motor:
Puterea consumată :
Ieșire pentru iluminat exterior
Ieșire accesorii
Frecvența radio
Testat pentru
Spațiu necesar în spatele porților deschise
Nr.max de cicluri/zi:
Temperatura de functionare:
Factor de protecţie
Nr. telecomenzi memorabile:
Timp de deschidere la 90°

230 V - 50 Hz
24 Vdc
40 W
500 W maxim
24 Vdc/1,2A
433,42 Mhz
110000 cicluri
275 mm
60
de la -20 C pana la +60 C
IP 44
40
28 sec

Forță de impingere

2000 N

Lungime cursa

410 mm

Blocator electric pentru canat mai mare de 3 m

DA

4 m / 170 kg *
2.6 m / 400 Kg *

SOMFY - Ixengo L 3S RTS - Confort
Motor pentru porți batante

MAXIM 4 M SAU 400 KG PE CANAT

Puternic, eficient și sigur pentru cele mai mari
porți metalice
Cu unitate de control 3S Control Box: ușor de instalat,
intuitivă și personalizabilă
Un motor puternic
• Capabil sa acționeze porți cu aripa de 4 M / 400 de Kg
• Durabilitate în timp în condiții de functionare de până la
60 de cicluri închidere-deschidere pe zi
• Oprire ușoară

Satisface nevoile Dvs pentru eficientă

Kitul conține:

• Instalarea nu necesită ustensile speciale sau sudare
• Suport ajustabil în funcție de caracteristicile porților
• Posibilitatea de a motoriza o singură aripă

2 motoare electromecanice cu cheie
de deblocare și accesorii de montaj,
o unitate de comanda CBX 3S, 2
telecomenzi Keygo cu 4 canale
personalizabile, baterie de backup,
lampă și fotocelule.

• Mecanism non-reversibil ce permite o rezistentă
puternică împotriva vântului puternic sau a altor forțe
• Cheie specială ce permite deblocarea din interior
• Limite de cursă magnetice și ajustabile
• Detecție obstacol încorporată în motor

Siguranță în utilizare

Caracteristici tehnice:
Alimentare unitate control:
Voltaj motor:
Puterea consumată :
Ieșire pentru iluminat exterior
Ieșire accesorii
Frecvență radio
Testat pentru
Spațiu necesar în spatele porților deschise
Nr.max de cicluri/zi:
Temperatura de functionare:
Factor de protecţie
Nr. telecomenzi memorabile:
Timp de deschidere la 90°

230 V - 50 Hz
24 Vdc
40 W
500 W maxim
24 Vdc/1,2A
433,42 Mhz
110000 cicluri
275 mm
60
de la -20 C pana la +60 C
IP 44
40
28 sec

Forța de impingere

2000 N

Lungime cursă

410 mm

Blocator electric pentru canat mai mare de 3 m

DA

4 m / 170 kg *
2.6 m / 400 Kg *

SOMFY - Ixengo L 230 V RTS - Standard
Motor pentru porti batante

MAXIM 4 M SAU 400 KG PE CANAT

Durabil, eficient și sigur pentru cele mai mari
porți metalice
Cu unitate de control FX230: ușor de instalat, intuitivă
și personalizabilă
Un motor puternic
• Capabil să acționeze porți cu aripa de 4 M / 400 de Kg
• Durabilitate în timp în condiții de funcționare de până la
60 de cicluri închidere-deschidere pe zi
• Oprire ușoara

Satisface nevoile Dvs pentru eficientă

Kitul conține:

• Instalarea nu necesită ustensile speciale sau sudare
• Suport ajustabil în funcție de caracteristicile porților
• Posibilitatea de a motoriza o singură aripă

2 motoare electromecanice cu cheie
de deblocare și accesorii de montaj,
o unitate de comanda FX 230 V
RTS, 2 telecomenzi Keygo cu 4
canale personalizabile.

• Mecanism non-reversibil ce permite o rezistentă
puternică împotriva vântului puternic sau a altor forțe
• Cheie specială ce permite deblocarea din interior
• Limite de cursă prin setarea timpului de functionare

Siguranța în utilizare

Caracteristici tehnice:
Alimentare unitate control:

230 V - 50 Hz

Voltaj motor:

230 V

Puterea consumată :

210 W

Iesire pentru iluminat exterior
Iesire accesorii
Frecventa radio
Testat pentru
Spatiu necesar in spatele portilor deschise
Nr.max de cicluri/zi:
Temperatura de functionare:
Factor de protecţie
Nr. telecomenzi memorabile:

500 W maxim
24 Vdc/200 mA
433,42 Mhz
110000 cicluri
275 mm
60
de la -20 C pana la +60 C
IP 44
36

Timp de deschidere la 90°

28 sec

Forta de impingere

2000 N

Lungime cursa

410 mm

Blocator electric pentru canat mai mare de 3 m

DA

4 m / 170 kg *
2.6 m / 400 Kg *

SOMFY - Control Box 3S RTS
Unitate de comandă pentru porți batante

MAXIM 4 M SAU 400 KG PE CANAT

3S – SOMFY SMART SYSTEM
Unitate de control 3S Control Box este ușor de instalat, intuitivă
și personalizabilă
Instalare ușoară
• Se pune în funcțiune în maxim 2 minute
• Toate setarile sunt pre-programate din fabrică
• Respectă toate standardele, după autoînvațare, fără a fi nevoie de
alte setări suplimentare

Setări personalizate fără risc de eroare
Motoare compatibile:
Axovia 220 B,
Axovia MultiPro,
Axovia 180 B,
Ixengo S 24 V,
Ixengo L 24 V

• Display cu informații precise și în timp real
• Conectarea accesoriilor se face fără eroare deoarece conectorii
sunt diferențiați prin culori, sunt detașabili și au cleme specifice

Confortul instalării este incomparabil
• Șuruburile sunt captive în spațiile dedicate din capacul unitații
• Telecomenzile sunt plasate în spațiul dedicat în carcasa unitații
• Unitatea se poate monta pe suprafețe dure datorită flexibilitații
• Carcasa se poate fixa fără a măsura distanțele specifice
• Etanșeitate perfectă prin îmbinare dublă dar fără garnituri
• Display în unghi favorabil pentru o bună vizibilitate
• Conectare și deconectare rapidă la tensiunea electrică
• Spațiu dedicat în carcasa unitații pentru bateria de backup
• Buzunar din plastic transparent pentru păstrarea schiței de cablare
si programare

Mentenanță ușoară
• Status-ul motorului se verifică în timp real pe display
• Codurile de eroare se pot verifica în timp real pe ecran
• Informații referitoare la numărul de cicluri și erori

Caracteristici tehnice:
Alimentare unitate control:
Puterea consumată :
Iesire pentru iluminat exterior
7 butoane pe interfata de programare
Frecventa radio
Temperatura de functionare:
Factor de protecţie
Nr. telecomenzi memorabile:

230 V - 50 Hz
800 W
500 W maxim
LCD display cu 3 caractere
433,42 Mhz
de la -20 C pana la +60 C
IP 44
40

SOMFY - Elixo 500 3S RTS - Standard
Motor pentru porți culisante

MAXIM 8 M SAU 500 KG

100% instalare reușită din prima încercare
Ușor de instalat
• Acces facil, de sus, la șuruburile de fixare din pamânt

Electronica 3S (Smart Somfy System)
• Instalare rapidă și sigură
• Se pune în funcțiune în maxim 2 minute
• Toate setarile sunt pre-programate din fabrică
• Respecta toate standardele, după autoînvățare, fără a fi
nevoie de alte setări suplimentare

Kitul conține:
motor electromecanic cu cheie de
deblocare și accesorii de montaj, 2
telecomenzi Keygo cu 4 canale
personalizabile.
Cremalierele se comandă separat.

• Display cu informații precise și în timp real
• Conectarea accesoriilor se face fără eroare deoarece
conectorii sunt diferențiați prin culori, sunt detașabili și au
cleme specifice
• Informații referitoare la numărul de cicluri și erori

Fiabilitate și durabilitate
• Pentru uz rezidențial, testat la 55 000 de cicluri
• Cheie specială ce permite deblocarea din interior
• Detecție obstacol încorporată în motor
• Oprire ușoară la limita de cursă

Caracteristici tehnice:
Alimentare unitate control:

230 V - 50 Hz

Voltaj motor:

24 Vdc

Puterea consumată :

130 W

Ieșire pentru iluminat exterior

500 W maxim

Ieșire accesorii

24 Vdc/1,2A

Frecvență radio

433,42 Mhz

Testat pentru

55000 cicluri

Spațiu necesar în spatele porților deschise
Nr.max de cicluri/zi:
Temperatura de functionare:
Factor de protecţie
Nr. telecomenzi memorabile:
Timp de deschidere la 3 m

30
de la -20 C pana la +60 C
IP 44
40
15 sec

SOMFY - Elixo 500 3S RTS - Confort
Motor pentru porți culisante

MAXIM 8 M SAU 500 KG

100% instalare reusită din prima încercare
Ușor de instalat
• Acces facil, de sus,la șuruburile de fixare din pământ

Electronica 3S (Smart Somfy System)
• Instalare rapidă și sigură
• Se pune în funcțiune în maxim 2 minute
• Toate setarile sunt pre-programate din fabrică
• Respecta toate standardele, după autoînvățare, fără a fi
nevoie de alte setări suplimentare

Kitul contine:
motor electromecanic cu cheie de
deblocare și accesorii de montaj, 2
telecomenzi Keygo cu 4 canale
personalizabile, baterie de
backup,lampă și un set de fotocelule.
Cremalierele se comandă separat.

• Display cu informații precise și în timp real
• Conectarea accesoriilor se face fără eroare deoarece
conectorii sunt diferențiați prin culori, sunt detașabili și au
cleme specifice
• Informații referitoare la numărul de cicluri și erori

Fiabilitate si durabilitate
• Pentru uz rezidențial, testat la 55 000 de cicluri
• Cheie specială ce permite deblocarea din interior
• Detecție obstacol încorporată în motor
• Oprire ușoară la limita de cursă

Caracteristici tehnice:
Alimentare unitate control:

230 V - 50 Hz

Voltaj motor:

24 Vdc

Puterea consumată :

130 W

Ieșire pentru iluminat exterior

500 W maxim

Ieșire accesorii

24 Vdc/1,2A

Frecvență radio

433,42 Mhz

Testat pentru

55000 cicluri

Spațiu necesar în spatele porților deschise
Nr.max de cicluri/zi:
Temperatura de functionare:
Factor de protecţie
Nr. telecomenzi memorabile:
Timp de deschidere la 3 m

30
de la -20 C pana la +60 C
IP 44
40
15 sec

SOMFY - Elixo 500 230 V RTS - Standard
Motor pentru porți culisante

MAXIM 8 M SAU 500 KG

Fiabil și puternic pentru porți culisante
Ușor de instalat
• Acces facil, de sus,la șuruburile de fixare din pământ
• Nu are nevoie de ajustări din partea instalatorului

Fiabilitate și durabilitate
• Conceput pe baza celor 30 ani de experiența ai grupului
• Pentru uz normal, testat la 180 000 de cicluri
• Cheie specială ce permite deblocarea din interior

Kitul conține:
motor electromecanic cu cheie de
deblocare și accesorii de montaj, 2
telecomenzi Keygo cu 4 canale
personalizabile.
Cremalierele se comandă separat.

Confort în utilizare
• Închidere automată temporizată
• Deschidere pietonală

Caracteristici tehnice:
Alimentare unitate control:
Voltaj motor:

230 V - 50 Hz
230 Vdc

Puterea consumată :

290 W

Timp de deschidere la 3 m

21 sec

Ieșire accesorii

24 Vdc/200 mA

Frecvență radio

433,42 Mhz

Testat pentru
Nr. telecomenzi memorabile:
Nr.max de cicluri/zi:
Temperatura de functionare:
Factor de protecţie

180000 cicluri
36
100
de la -20 C pana la +60 C
IP 44

SOMFY - Elixo 500 230 V RTS - Confort
Motor pentru porți culisante

MAXIM 8 M SAU 500 KG

Fiabil și puternic pentru porți culisante
Ușor de instalat
• Acces facil, de sus,la șuruburile de fixare din pământ
• Nu are nevoie de ajustări din partea instalatorului

Fiabilitate și durabilitate

Kitul conține:
motor electromecanic cu cheie de
deblocare si accesorii de montaj, 2
telecomenzi Keygo cu 4 canale
personalizabile, lampă în 230 V, un
set de fotocelule.
Cremalierele se comandă separat.

• Conceput pe baza celor 30 ani de experiența ai grupului
• Pentru uz normal, testat la 180 000 de cicluri
• Cheie specială ce permite deblocarea din interior

Confort în utilizare
• Închidere automată temporizată
• Deschidere pietonală

Caracteristici tehnice:
Alimentare unitate control:
Voltaj motor:

230 V - 50 Hz
230 Vdc

Puterea consumată :

290 W

Timp de deschidere la 3 m

21 sec

Ieșire accesorii

24 Vdc/200 mA

Frecvență radio

433,42 Mhz

Testat pentru
Nr. telecomenzi memorabile:
Nr.max de cicluri/zi:
Temperatura de functionare:
Factor de protecţie

180000 cicluri
36
100
de la -20 C pana la +60 C
IP 44

SOMFY - Elixo 1300 230 V RTS
Motor pentru porti culisante

MAXIM 12 M SAU 1300 KG

Puternic, precis și sigur pentru cele mai mari
porți culisante
Puternic
• Până la 1300 kg sau 12 m lungime a porții
• Până la 100 cicluri închidere - deschidere pe zi
• Sistemul de transmisie din otel

Precis
Kitul conține:
motor electromecanic cu cheie de
deblocare și accesorii de montaj, 2
telecomenzi Keygo cu 4 canale
personalizabile.
Cremalierele se comandă separat.

• Setarea limitelor de cursă prin encoder

Sigur
• Fortă de impact ajustabilă
• Conexiuni specifice pentru elementele de siguranță

Caracteristici tehnice:
Alimentare unitate control:
Voltaj motor:

230 V - 50 Hz
230 Vdc

Puterea consumată :

260 W

Timp de deschidere la 10 m

60 sec

Ieșire accesorii

24 Vdc/0,5 A

Frecvență radio

433,42 Mhz

Testat pentru
Nr. telecomenzi memorabile:
Nr.max de cicluri/zi:
Temperatura de functionare:
Factor de protecţie

36
100
de la -20 C pana la +60 C
IP 44

SOMFY - Tabel selecție motoare - porți de acces
Motoare pentru porți de acces
Axovia 220B
RTS
Braț articulat

Axovia
MultiPro 3S
Braț articulat

●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●

●

Greutate poartă acces

300 Kg

200 Kg

300 Kg

200 kg

400 Kg

Lungime poartă acces

3m

2m

2,5 m

1,8 m

4m

Spațiu necesar în spatele porții

50 mm

490 mm

450 mm

210 mm

275 mm

Distanță maximă: centru balama -margine stalp

Fară limită

250 mm

400 mm

103 mm

183 mm

Număr de acționari maxim/zi

50

20

40

60

60

E370D RTS Îngropat

PVC
Poartă acces
batantă

LEMN
ALUMINIU
FIER/OTEL

Elixo Optimo RTS Elixo 500 3S RTS

Elixo 800 RTS

Ixengo S 3S
Ixengo L 3S
RTS
RTS
Braț nearticulat Braț nearticulat

Elixo 1300 RTS

Elixo 2000 RTS

Greutate poartă acces

300 Kg

500 Kg

800 Kg

1300 kg

2000 Kg

Lungime poartă acces

6m

8m

10 m

12 m

20 m

Număr de acționari maxim/zi

20

30

100

100

100

SOMFY - Accesorii mecanice – uși de garaj
Șine de transmisie cu lanț - standard

Testate pentru 36500 cicluri
Lungime de 2,9 m si 3,5 m
Cursă de 2,55 m și 3,15 m
Pinion de transmisie din oțel
Preț:

Șine de transmisie cu curea - silentioase

Testate pentru 36500 cicluri
Lungime de 2,9 m si 3,5 m
Cursă de 2,55 m și 3,15 m
Pinion de transmisie din oțel
Preț:

Șine de transmisie cu lanț - performante

Testate pentru 90000 cicluri
Lungime de 2,9 m și 3,5 m
Cursă de 2,55 m și 3,15 m
Pinion de transmisie din oțel

Blocator mecanic – Antiefractie

Blochează ușa în poziție închisă
Timp de instalare – 5 minute
Se instalează direct pe carucior

Accesorii mecanice – Porți de acces
Suport ajustabil pentru motor
Pentru Ixengo S si L
8 poziții posibile
Se comandă separat

Electro-Blocator și suport fixare

Pentru canate mai mari de 2 m
Pentru Axovia MultiPro și Ixengo,
24 Vdc
Menține poarta perfect închisă

Cremaliere pentru porți culisante

Cu prindere sus sau jos
Pentru Elixo 500,
Rigidă și silențioasă la piese de 1 m
Inserție de oțel

Cremaliere pentru porți culisante

Cu prindere prin suruburi
Pentru Elixo 800/1300/2000,
Rigidă și rezistentă la piese de 1 m
din oțel
Pret:

