NOWOŚĆ PRODUKTOWA

ELEKTROZAWÓR
sterowany bezprzewodowo
INDEKS: 1190151

/ ELEMENTY ZESTAWU /
1. ELEKTROZAWÓR
•
•
•
•
•
•
•
•
•

konfiguracja przelotowa z gwintami wewnętrznymi 1’’,
system podwójnej filtracji,
energooszczędna, obudowana cewka magnetyczna
z trzpieniem o niskiej mocy (24VAC - 50Hz),
przepływ: 0,06 - 9,08 m3/h,
ciśnienie: 1,0 - 10,4 bar,
temperatury robocze: woda - do 43°C; otoczenie - do 52°C,
prąd rozruchowy: 0,30 A (7,2 VA),
prąd podtrzymania: 0,19 A (4,6 VA),
wymiary: 102x79x127 [mm].

2. UKŁAD ZASILAJĄCO-STERUJĄCY

zasilacz prądu zmiennego AC 24V 1000mA
z odbiornikiem radiowym
•
napięcie wyjścia: 24V,
•
wydajność prądowa: 1000 mA,
•
napięcie zasilające: 230V/50Hz,
•
pamięć odbiornika: do 25 nadajników,
•
częstotliwość pracy: 433MHz ± 100kHz,
•
czas podtrzymania zasilania: 8 minut,
•
kompatybilny z YOODA Smart Control.

1.

NOWOŚĆ W OFERCIE YOODA
ZAWÓR ELEKTRYCZNY STEROWANY BEZPRZEWODOWO
– to urządzenie, które pozwoli wygodnie nawadniać ogród nawet pod nieobecność
domowników. Po uruchomieniu działa nieprzerwanie przez 8 minut pozwalając podlać
np. przydomowy trawnik. System jest niezwykle łatwy w montażu – wystarczy kilka
minut aby całość była w pełni gotowa do pracy, zaś niskie zasilanie elektrozaworu
(24 V) gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania. Zestaw zawiera pilot sterujący serii VENTO
z programatorem czasowym.
3. PILOT STERUJĄCY VENTO 5RT
pilot pięciokanałowy z programatorem zegarowym
•
5 kanałów to możliwość sterowania
5 urządzeniami niezależnie,
•
programator zegarowy umożliwia 3 tryby pracy: manualny,
automatyczny (włącza elektrozawór o zaprogramowanej
porze dnia) oraz losowy,
•
duży zasięg pracy (do 35m w pomieszczeniu i do 200m
na terenie otwartym) pozwala uruchamiać zawór z bardzo
dużych odległości,
•
nadajnik jest kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami
YOODA – silnikami do rolet zewnętrznych i tekstylnych,
gniazdkami elektrycznymi, oświetleniem ogrodowym,
systemem alarmowym itd.
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3.

/ CO MOŻESZ ZAUTOMATYZOWAĆ Z YOODA TECHNOLOGY /
1. ROLETY ZEWNĘTRZNE

Funkcja detekcji przeszkód w napędach
serii BD pozwala na bezpieczne sterowanie roletami,
ich praca zostaje przerwana w momencie napotkania
dowolnej przeszkody.
Przy bardzo wąskich roletach zastosowanie
znajduje naped serii 45S o długości tylko 33cm.

6. EKRANY PROJEKCYJNE

Możliwość automatyzacji przy zastosowaniu
napędów serii 25 TE (uniwersalne zasilanie od 110 do
230V) oraz serii 25 LE (wbudowany akumulator).

7. BRAMY WJAZDOWE
(przesuwne lub skrzydłowe)
2. ROLETY WEWNĘTRZNE

Napedy serii 16 posiadają wbudowany
odbiornik radiowy, akumulator (wersja LE)
oraz system adaptacyjny przystosowany do
najpopularniejszych systemów kasetowych.

Szerokie możliwości w tym zakresie dają
radiowe moduły rozszerzające, umożliwiające
adaptacje systemu sterowania marki YOODA.

8. BRAMY GARAŻOWE
3. ŻALUZJE WEWNĘTRZNE

Napedy typu EVY dają możliwość
bezprzewodowego sterowania systemem
osłonowym. Posiadają funkcję sterowania
impulsowego oraz programowania pozycji ulubionej.

Odbiornik GAMMA X w połączeniu
z systemem awaryjnego zasilania, zapewniają
bezpieczeństwo użytkownika oraz dają możliwość
uruchomienia bramy nawet w przypadku
braku zasilania.

4. FIRANY I ZASŁONY

Napędy serii E i LE pozwolą zautomatyzować
firany i zasłony. Można sterować nimi przy
użyciu dowolnego pilota z oferty YOODA.

9. GNIAZDA ELEKTRYCZNE

5. MARKIZY TARASOWE

10. OŚWIETLENIE

Automatyka słoneczno-wiatrowa zwieksza
komfort użytkowania oraz zabezpiecza
markizę przed warunkami atmosferycznymi,
np. silnym wiatrem.

To rozwiazanie dajace możliwość sterowania
różnego rodzaju odbiornikami energii elektrycznej,
tj. lampy, wentylatory, listwy zasilajace.

Oświetlenie może być sterowane manualnie
bądź automatycznie. System włączy lub wyłączy
światło o zaprogramowanym czasie.

11. SYSTEM ALARMOWY

Adres dystrybutora:

W momencie reakcji detektora dymu, gazu,
ruchu lub w przypadku uzbrojenia/rozbrojenia
alarmu z pozycji manipulatora, wyznaczone
osłony zareagują w określony sposób
(otwieranie lub zamykanie).
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