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Slikovni material krmilnih enot skladno z originalom, barva ohišja bela (približno RAL 9016).

Krmilni sistemi za daljinsko upravljanje s senčili,
okenskimi krili ter razsvetljavo
funkcije se aktivirajo s ključem. Komunikacija
med krmilno napravo in vremensko postajo
je brezžična, tako da je krmilna naprava lahko
nameščena v dnevnih prostorih. Ker sistem ne
potrebuje ožičenja znotraj zgradbe, je idealna
rešitev za dograditev. Lixa krmilna naprava
za tende in senčila, za preprosto upravljanje
s senčili ter hkratna regulacija osvetljenosti z
ročnim daljinskim upravljalnikom. Senčilo se
odpira glede na osvetljenost. Zvečer se uporabi isti daljinski upravljalnik za prižiganje ter
zatemnitev luči, vse v enem koraku.

Krmilni sistem Solexa za daljinsko upravljanje
s senčili ter krmilni sistem Arexa za daljinsko
upravljanje okenskih kril, sta sestavljena iz
krmilne naprave in vremenske postaje. Pogonski mehanizem na senčilu /oknu je povezan z
vremensko postajo. Z dodatnimi moduli je
možno upravljanje več motornih skupin hkrati.
(npr. več strešnih oken na eno Arexa). Krmilna
naprava prikazuje trenutno stanje vremena,
nastavljene funkcije in alarmna sporočila.
Prav tako je vgrajen notranji senzor. Upravljanje motornih pogonov je ročno, avtomatske

Krmilna naprava za senčila Solexa 230 V
®

Bela
Nr. 10110

Aluminij
Nr. 10130

Biserna temno siva
Nr. 10131

Vremenska postaja

• Za senčila in tende. Priklop 230 V motornih
pogonov na vremensko postajo, možen
priklop več motornih skupin z modulom
• Celoten sistem: krmilna enota (z notranjim
senzorjem) in vremenska postaja
• Avtomatska funkcija senčenja odvisna od
osvetljenosti in notranje temperature
• Samodejno zapiranje ob pričetku dežja,
vetra ter zaščita pred zmrzaljo (možen
izklop)
• Avtomatske nastavitve senčenja ter kotov
odpiranja
• Možne kombinacije z: daljinskim upravljalnikom Remo 8, Sistemi XS in krmilno
napravo za terase Lixa (naročiti ločeno)

Krmilna enota:
• Ohišje je belo - plastično, v barvi aluminija
- hrapavo ali temno sivo - hrapavo
• Nadometna montaža
• Dimenzije cca. 103 x 98 x 28 (D x V x Š mm)
• Napajanje: 2 x 1.5 V (baterije AA) ali 1.2 V
(polnilne baterije AA)
Vremenska postaja:
• Merjenje zunanje temperature, padavin,
hitrosti vetra, osvetljenosti (1 senzor)
• Montažne konzole za namestitev na steno
ali drog
• Belo ohišje, nadometna montaža, IP44
• Dimenzije cca. 96 x 77 x 118 (mm)
• Napajanje: 230 V AC, 50 Hz

Krmilna naprava za okenska krila Arexa 230 V
®

Krmilna
enota v
beli barvi,
druge
barve glej
Solexa

Vremenska postaja

• Priklop 230 V motornih pogonov na
vremensko postajo, možen priklop več
motornih skupin z modulom
• Obseg dobave: krmilna enota (z notranjim
temperaturnim senzorjem) ter vremenska
postaja
• Avtomatske prezračevalne funkcije odvisne
od notranje in zunanje temperature
• Samodejno zapiranje v primeru dežja in
vetra (možen izklop)

• Nastavljeni koti odpiranja se shranijo
• Možne kombinacije z: daljinskim upravljalnikom Remo 8, Sistemi XS in krmilno
napravo za terase Lixa (naročiti ločeno)
Krmilna enota: tehnične karakteristike glej
Solexa.
Vremenska postaja: tehnične karakteristike
glej Solexa.

Krmilna naprava za terase Lixa

Napajalna enota

Daljinski upravljalnik v beli ali
alu barvi

• Za upravljanje s senčili in lučmi
• Daljinski upravljalnik in napajalnik v
kompletu
• Avtomatsko upravljanje senčil v kombinaciji z Lixa in Solexa (naročiti ločeno)
Napajalna enota Lixa:
• 1 x priklop za tende (230 V pogon), možen
priklop več pogonov v skupini preko
modula

• 1 x priklop za luči (23-300 W) z vstavljenim
zatemnjevalnikom, samodejno zaznavanje
preobremenitev
• Sivo ohišje, nadometna montaža
• Dimenzije cca. 160 x 80 x 57 (D x V x Š mm)
• Napajanje: 230 V AC, 50 Hz
Daljinski upravljalnik Remo 8: podrobnosti
na zadnji strani

Radiokomunikacijski krmilni sistemi XS
Radiokomunikacijski krmilni sistemi XS za
upravljanje s senčili in okenskimi krili v odvisnosti od osvetljenosti, temperature, moči
vetra in padavin. Kot osnova je uporabljen
sistem Solexa - upravljanje s senčili ter Arexa upravljanje z okni. Celoten sistem lahko dopolnimo z enim ali več razširitvenimi moduli ter z
individualnimi krmilnimi enotami sistema XS.
Številne kombinacije krmilnih naprav in sistemov XS nam ponujajo uresničitev različnih
želja in zahtev od preprostih do kompleksnih
neodvisnih rešitev.
Senčila ter okna vezana na motorni modul XS
MSG2-AP lahko upravljamo ročno brez avtomatske funkcije. Potrebujemo samo motorni
modul ter daljinski upravljalnik XS 2B. Z
motornim modulom XS je možno kombinirati

tudi daljinski upravljalnik Remo 8 ali ročno
ventilacijsko tipko preko vmesnika RF-B2-UP.
Sistem XS je zelo preprost za montažo brez
dodatnega ožičenja, deluje neodvisno, in sicer na baterije. Motorni pogoni nameščeni na
senčilih ali oknih so vezani direktno na motorni modul XS.
Sistem XS je sestavljen iz:
• Krmilne naprave Solexa in Arexa
(v različici 3.0)
• Motornega modula XS MSG2-AP
• Dvojnega daljinskega upravljalnika XS 2B
• Krmilne enote z zaslonom 1B-D
• Daljinskega upravljalnika Remo 8 (glej
stran 4)
• Radio vmesnik ventilacijska tipka RF-B2-UP

Modul za brezžično povezavo motornih pogonov XS MSG2-AP
• Za motorne pogone na oknih in žaluzijah,
možna povezava več skupin motornih
pogonov
• Ročno upravljanje z daljinskim upravljalnikom (do dva XS 2B na en motorni modul)
ali z daljinskim upravljalnikom Remo 8 (glej
st. 4)
• Spremljanje vremenskega stanja Solexa /
Arexa (radijski sprejem)

• Individualne nastavitve avtomatskih
funkcij ter delovanje skupaj z daljinskim
upravljalnikom (do dva XS 1B-D na en
motorni modul)
• Možna povezava več motornih modulov na
vremensko postajo Solexa /Arexa
• Nadometna montaža, sivo ohišje
• Dimenzije cca. 160 x 80 x 57 (D x V x Š mm)
• Napajanje: 230 V AC, 50 Hz

Nr. 10120

Krmilna enota z zaslonom XS 1B-D
• Za individualne avtomatske nastavitve ter
ročno upravljanje pogonov preko motornega modula XS MSG2-AP
• Individualni nadzor: nastavitve avtomatskih funkcij z dvema ločenima krmilnima
enotama XS 1B-D
• Vzporedni nadzor: nastavitve avtomatskih
funkcij z eno skupno krmilno enoto XS1B-D

• Zaslon prikazuje trenutno stanje vremena,
status alarma ter nastavljene funkcije
• Ohišje je belo - plastično, v barvi aluminija
- hrapavo ali temno sivo - hrapavo
• Nadometna montaža
• Dimenzije cca. 103 x 98 x 28 (D x V x Š mm)
• Napajanje: 2 x 1.5 V (baterije AA) ali 1.2 V
(polnilne baterije AA)

Nr. 10117 Bela
Nr. 10136 Aluminij
Nr. 10137 Biserna temno siva

Daljinski upravljalnik dvojni XS 2B
• Za ločeno upravljanje motornih pogonov
priključenih na motorni modul XS MSG2AP
• Možna uporaba kot samostojna krmilna
enota (centralni nadzor ali ročno upravljanje)
• Uporaba kot dodatek krmilnim enotam z
zaslonom (olajša upravljanje iz kateregakoli položaja v prostoru)

• Ohišje je belo - plastično, v barvi aluminija
- hrapavo ali temno sivo - hrapavo
• Nadometna montaža
• Dimenzije cca. 103 x 48 x 33 (D x V x Š mm)
• Napajanje: 2 x 1.5 V (baterije AA) ali 1.2 V
(polnilne baterije AA)

Nr. 10118 Bela
Nr. 10139 Aluminij
Nr. 10140 Biserna temno siva

Sistem XS: Avtomatsko centralno
upravljanje

Sistem XS: Individualno avtomatsko
upravljanje

Za avtomatizacijo motornih pogonov sta krmilni enoti Solexa in Arexa razširjeni z motornim
modulom XS MSG2-AP. Pri centralnem nadzoru motorni pogoni priključeni na razširitveni
modul sledijo nastavitvam na Solexi / Arexi. Ta
način nastavitev je primeren ko bi želeli, da več
senčil sledi istim ukazom (npr. senčila skupaj z
osvetljenostjo itd.)

V primeru avtomatizacije različnih pogonov
(npr. senčila, žaluzije ali okna) se sistem nastavi ločeno. V tem primeru bodo motorni pogoni
vključeni v sistem XS preko motornega modula XS MSG2-AP. Solexa ali Arexa posredujeta
trenutne vremenske razmere. Avtomatski sistem za posamezni pogon se nastavi na krmilni enoti XS 1B-D. Možno spremljanje stanja
notranje temperature. Dodatni dvojni daljinski
upravljalnik XS 2B nam olajša upravljanje z
različnih položajev v prostoru. V primeru, ko
želimo hkrati upravljati dva motorna pogona
na enkrat (nap. dve žaluziji) lahko motorni
modul XS MSG2-AP deluje tudi kot skupina,
možne nastavitve in upravljanje z enim daljinskim upravljalnikom XS 1B-D.

Možno je tudi ročno upravljanje pogonov v sistemu XS: za isti namen je mogoče upravljati z
dvema daljinskima upravljalnikoma XS 2B ter
centralno upravljanje vseh motornih pogonov
skupaj iz centralne enote Solexa /Arexa.

Radijski vmesnik za ventilacijsko tipko RF-B2-UP
• Radijski vmesnik za 2 navadni ventilacijski
tipki
• Za upravljanje pogonov in naprav povezanih s krmilno enoto, za ventilacijske
krmilne naprave ter brezžično povezane
pogone

Nr. 60540

• Napajanje: 3 V baterije tip CR2032
• Dimenzije cca. 38 x 47 x 29 (D x V x Š mm)
• Povezave do 300 mm, možna razširitev do
10 m

Daljinski upravljalnik Remo 8
®

• Daljinski upravljalnik z 8 kanali, funkcije:
odpira /zapira /stop, vključen / izključen,
zatemnitev (odvisno od krmilne enote)
• Za upravljanje pogonov in naprav povezanih s krmilno enoto, za ventilacijske
krmilne naprave ter brezžično povezane
pogone

• Z magnetom, nadometna montaža
• Plastično ohišje, belo / sivo ali alu / grafitno
(delno barvano)
• Dimenzije upravljalnika cca. 41 x 140 x 21,
za montažo cca. 54 x 150 x 11 (D x V x Š
mm)
• Napajanje: 3 V baterije tip CR2032

Nr. 60511 Bela
Nr. 60512 Aluminij

Možnosti uporabe daljinskega upravljalnika ter radijskega vmesnika:

Releji in
motorni modul

Lixa

Solexa

Arexa

WS1000 Color
WS1 Color

WS1000 Style
WS1 Style

Enota za dovod
svežega zraka

Strešna ventilacijska enota

