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NICE SOLEMYO
AIR NET SYSTEM
Ca³kowicie bezprzewodowy system bezpieczeñstwa dla Twojej automatyki domowej.
Fotokomórki, krawêdziowe listwy bezpieczeñstwa oraz lampy sygnalizacyjne
wyposa¿ono w dodatkow¹ now¹ funkcjê - zasilanie s³oneczne poprzez wbudowany
system panela s³onecznego. Panel ten ca³y czas ³aduje baterie, dziêki czemu
automatyka mo¿e pracowaæ w ka¿dych warunkach, niezale¿nie od miejsca
zainstalowania.
Pe³ne bezpieczeñstwo bez okablowania.
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1. ERA LIGHT SOLEMYO
Lampa sygnalizacyjna
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2. SOLEMYO
Zestaw do zasilania energi¹ s³oneczn¹

3. ERA TCW SOLEMYO
Nadajnik listwy krawêdziowej

4. ERA PHOTOCELL SOLEMYO
Fotokomórki

5. ERA POST SOLEMYO
Kolumna do fotokomórek

NICE SOLEMYO
AIR NET SYSTEM
Urz¹dzenia bezpieczeñstwa automatyki to teraz system
bezprzewodowy!

Lampa Era Solemyo: bezprzewodowa lampa ostrzegawcza
LLW z niezwykle wydajn¹ i oszczêdn¹ diod¹ LED, o praktycznie
nieograniczonej ¿ywotnoœci.
Intensywnoœæ œwiat³a dopasowuje siê do zmiennych warunków
otoczenia, aby zapewniæ dobr¹ widocznoœæ nawet w pe³nym s³oñcu,
oraz by oszczêdzaæ energiê, gdy jest ciemno.
Mo¿e byæ u¿ywana, jako lampa ostrzegawcza lub oœwietlenie
dodatkowe.

Fotokomórki, listwy ochronne i lampy ostrzegawcze – pozyska³y now¹
funkcjonalnoœæ: zasilane s¹ energi¹ elektryczn¹ dostarczan¹ przez
wbudowane, miniaturowe ogniwo s³oneczne. £aduje ono równie¿
akumulatorki, aby zapewniæ ci¹g³e dzia³anie urz¹dzenia, niezale¿nie
od warunków zewnêtrznych.
Fotokomórki Era Solemyo: para bezprzewodowych, dwukierunkowych
fotokomórek PHW z zasilaniem s³onecznym.
PPH1

£atwa instalacja: fotokomórka odbiorcza ma diodê sygnalizuj¹c¹
w³aœciw¹ wspó³osiowoœæ z nadawcz¹, co bardzo u³atwia wzajemne
ustawienie.
LLW
Kod
PHW

para fotokomórek bezprzewodowych z wbudowanym panelem s³onecznym

PPH1

PHW
cena netto
500,00

cena brutto
615,00

uniwersalna kolumna do fotokomórek, wysokoœæ 50 cm

200,00

246,00

PHWA1

komplet adaptorów dla fotokomórek PHW i kolumny PPH1

180,00

221,40

LLW

bezprzewodowa lampa sygnalizacyjna z wbudowanym panelem s³onecznym

400,00

492,00

IBW

interfejs akcesoriów bezprzewodowych, do dwustronnej komunikacji z centralami systemu BLUEBUS

200,00

246,00

ERA TCW

Najnowsza technologia: interfejsy IBW dla central systemu BLUEBUS,
oraz IRW – dla central starego typu, umo¿liwiaj¹ komunikacjê radiow¹
z kontrolerami TCW i innymi akcesoriami kompatybilnymi z systemem
„Solemyo Air Net System”.
Pasuje do dowolnego otoczenia architektonicznego
Ma³e wymiary: 99x49x33mm.

Jeszcze bezpieczniejsza automatyka dziêki nowym
kontrolerom listwy ochronnej. ¯adnych po³¹czeñ, ca³kowicie
bezprzewodowe, zasilane s³oñcem.
Oszczêdnoœæ energii dziêki ogniwu s³onecznemu wbudowanemu w TCW2
oraz akumulatorkom.
Dostêpna równie¿ wersja zasilana klasycznymi bateriami (TCW1) dla zastosowañ
w miejscach o s³abym nas³onecznieniu.
Bezkonkurencyjne bezpieczeñstwo dziêki bezprzewodowemu systemowi detekcji
i komunikacji pomiêdzy listw¹ ochronn¹, jej kontrolerem i central¹ steruj¹c¹
z natychmiastow¹ reakcj¹ w przypadku wykrycia przeszkody.
Szybka i ³atwa instalacja: maksymalna elastycznoœæ w rozmieszczeniu urz¹dzeñ.
Wejœcie do pod³¹czenia listwy rezystancyjnej 8.2 KOhm.
TCW2

Kod
TCW1

IBW

bezprzewodowy kontroler listwy ochronnej z zasilaniem bateryjnym, do zastosowañ wewn¹trz pomieszczeñ lub w miejscach
o s³abym nas³onecznieniu
bezprzewodowy kontroler listwy ochronnej z zasilaniem wbudowanym ogniwem s³onecznym, do zastosowañ na zewn¹trz i w miejscach
o dobrym nas³onecznieniu
interfejs akcesoriów bezprzewodowych, do dwustronnej komunikacji z centralami systemu BLUEBUS

IRW

interfejs listwy ochronnej, do dwustronnej komunikacji z centralami starszego typu (z wejœciami STOP i FOTO typu NC)

TCW2

TCW1

cena netto
220,00

cena brutto
270,60

240,00

295,20

200,00

246,00

220,00

270,60
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