
KAPCSOLÓS REDŐNYMOTOR (26,000.-Ft – aktuális kedvezmény!):

Smart-home S10 - 10 Nm-es univerzális csőmotor, mely mechanikus végálláskapcsolóval rendelkezik, robosztus

felépítése  hosszútávon  garantálja  redőnyök,  roletták  megbízható  meghajtását.  Maximálisan  mozgatható

redőnypalást, 40-es tengely esetén 5,5 m2 felület.

PRÉMIUM KAPCSOLÓS REDŐNYMOTOR (38,000.-Ft – aktuális kedvezmény!):

- A Smart-home SE10 egy 10 Nm-es (23 Kg-os redőnyméretig / 5.5 nm) motor, mely elektronikus végállású.

- Végállásai szabadon programozhatóak programozó kábel segítségével.

- A motorfej el van látva egy program gombbal, így bármikor programozható azzal is.

- Lefagyásvédelemmel és akadályérzékeléssel van ellátva a motor, így a motor mindig kikapcsol, ha szükséges 

a védelem. Vagyis redőny alatt felejtett tárgyak nem okoznak kárt a redőny működésében!

- A motor egy fejlesztésnek köszönhetően, nem csak megáll akadály esetén, de vissza is teker egy fordulatot, 

hogy tehermentesítsen.

- Ezt a típust csak merev feltolásgátlóval lehet szerelni, a funkciói így működnek, és ezek segítségével 

biztonságtechnikailag is sokkal megbízhatóbb szerkezetet kapunk, vagyis a redőny feltolhatatlan lesz kívülről.

- A motor relézett, így akár központi számítógépes vezérlésekhez is rácsatlakoztathatjuk az összes motorunkat.

- Gyárilag extra érzékeny az akadályérzékelő funkciója, de ezt lehet 3 fokozatban szabályozni a helyszínnek 

megfelelően.

RÁDIÓS REDŐNYMOTOR (36,000.-Ft – aktuális kedvezmény!):

Smart-home  R10  -  10  Nm-es  univerzális  csőmotor,  mely  mechanikus  végálláskapcsolóval,  beépített

rádióvevővel  rendelkezik,  robosztus  felépítése  hosszútávon  garantálja  redőnyök,  roletták  megbízható

meghajtását. Maximálisan mozgatható redőnypalást, 40-es tengely esetén 5,5 m2 felület. Az R10-es motorunk

mostantól fém felfogatóval és ráépített "P" program gombbal is rendelhető!



PRÉMIUM RÁDIÓS REDŐNYMOTOR (45,000.-Ft – aktuális kedvezmény!):

- A Smart-home RE10 egy 10 Nm-es (23 Kg-os redőnyméretig / 5.5 nm) beépített rádióvevős motor, mely 

elektromos végállással rendelkezik.

- A motorfej el van látva egy kismegszakító program gombbal, így bármikor programozható.

- Lefagyásvédelemmel és akadályérzékeléssel van ellátva a motor, így a motor mindig kikapcsol, ha szükséges 

a védelem. Vagyis redőny alatt felejtett tárgyak nem okoznak kárt a redőny működésében!

- A motor egy fejlesztésnek köszönhetően, nem csak megáll akadály esetén, de vissza is teker egy fordulatot, 

hogy tehermentesítsen.

- Ezt a típust csak merev feltolásgátlóval lehet szerelni, a funkciói így működnek, és ezek segítségével 

biztonságtechnikailag is sokkal megbízhatóbb szerkezetet kapunk, vagyis a redőny feltolhatatlan lesz kívülről.

- Beállítható a két végállás között egy úgynevezett "kedvenc pozíció is" mely bármikor előhívható a távirányító 

segítségével.

- Gyárilag extra érzékeny az akadályérzékelő funkciója, de ezt lehet 3 fokozatban szabályozni, a helyszínnek 

megfelelően.

- Új 2019-es fejlesztés, beépített BIDI - 2 irányú kommunikáció, applikációval telefonunkról is vezérelhetjük!

OKOS HÁZ KÖZPONT PRÉMIUM RÁDIÓS MOTOROKHOZ (88,000.-Ft – aktuális kedvezmény!):

- Az új okos ház BIDI rendszeren alapul, vagyis a beépített kétirányú kommunikációs prémium rádiós 

motorjainkkal használható, melyek 2019 Februárjától elérhetőek!

- A motor a megkapott parancs után mindig visszajelez, hogy épp milyen pozícióban állt meg. 

- Gyors és egyszerű telepítés.

- Különböző helységeket lehet alkotni, egyedi megnevezéssel és saját fotóval.

- Minden egyes árnyékolót külön és együtt is lehet %-ra pontosan vezérelni, valós idejű visszajelzéssel.

- Csoportos parancsokat lehet létrehozni.

- Az időprogram teljesen egyedi lehet, ami akár a napkeltét és napnyugtát is követni tudja.

- A telefonunkra mindig jön a visszajelzés, ha esemény történt. Ingyenes és korlátlan applikáció használat!

Okos ház központ programozását bemutató videó: https://www.youtube.com/watch?v=VYPA1RnBPto&t=1s

Fenti árak listaárak, amelyből érvényes az aktuális akciós, akár 50%-os kedvezményünk!

Aktuális akció: ITT

https://www.youtube.com/watch?v=VYPA1RnBPto&t=1s
https://wdt.hu/passzivhaz-ablak-akciok/

