
Nemusíte myslet
na všechno...!

Jde to tak jednoduše.

Trubkové pohony 

s elektronickým koncovým 

vypínáním pro automatizaci 

provozu Vašich rolet



Pohon, který má oči 
prostě všude!

Život je plný překvapení. A člověk prostě nemůže mít oči 

všude. Není to ovšem třeba. Díky funkci rozpoznání překážky 

integrované v pohonu Vašich rolet se můžete klidně věnovat 

důležitějším věcem. Při kontaktu rolety s překážkou pohon 

okamžitě zareaguje a pohyb rolety zastaví. Zachrání tak tře-

ba květináč v okně nebo kolo v prostoru vrat – aniž by bylo 

zapotřebí Vaše přičinění. Ušetří Vás tak úplně jednoduše 

nejednoho nemilého překvapení.  
Zablokování / ochrana proti přimrznutí

Díky elektronickému koncovému vypínání motor 

včas rozpozná, zda není roleta přimrzlá k parapetu, 

a případně zastaví provoz, aby nedošlo k poškození 

rolety či motoru působením silných tahových sil. 

Rozpoznání překážky

Jakmile automatika rozpozná překážku, roleta se při 

pohybu směrem dolů zastaví. Tím se ochrání pře-

kážka i roleta a Vám to navíc ušetří zbytečné nervy.

Ochrana před nadzvednutím

Pokud by se snad až k Vašemu domu odvážil lupič, 

plány mu zaručeně překazí geniální kombinace 

pojistky proti nadzvednutí a pohonu rolety. Jde 

o volitelnou výbavu, která je součástí našich nejvý-

konnějších trubkových pohonů. Přeptejte se na za-

jímavé rozdíly ve výbavě hned při koupi – prodejce 

Vám jistě rád poradí! 

Úspora energií

Šikovné načasování může výrazně snížit Vaše nákla-

dy na vytápění domu.

Nejlepší recept na úsporu: Stažení rolet při setmění.

Snadná a komfortní obsluha trubkových pohonů pomocí řídicího programu 

Centronic značky Becker. Informujte se u svého prodejce!

Nabídka:

Tlačítka a samostatné 

ovladače

Spínací hodiny Rádiové přijímače

Vysílač (v kombinaci s rádiovým 

přijímačem Centronic)

Inteligentní a mimořádně citlivé – pohony 

s elektronickým koncovým vypínáním 

značky Becker.

Přednosti pohonů s elektronickým 

koncovým vypínáním:

 zablokování

(při pohybu nahoru)

 rozpoznání překážky

(při pohybu dolů)

 pojistka proti nadzvednutí –

aretační bezpečnostní závěs 

(volitelně)

(u pohonů typu RP+)

 možnost vestavby do rolet všech 

běžných velikostí

 klidný, tichý chod

 ochrana proti přehřátí 

(teplotní čidlo se při přehřátí vypne 

v důsledku enormní zátěže, a zabrá-

ní tak poškození motoru i rolet)

 možnost paralelního zapojení 

(možnost řízení několika pohonů 

zároveň bez velké námahy)

 ochrana proti přimrznutí v horní 

poloze

 automatické vyrovnávání délky 

pancíře
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Jde to tak jednoduše.

Rádi Vám poradíme:
PROALU s. r. o.

Adresa: Vídeňská 340, Vestec, PSČ 252 42

Tel.: 251 810 040, 725 688 630-1, 777 880 987

Fax: 251 819 748

E-mail: info@proalu.cz, web: www.proalu.cz

Zelená linka – tel.: 800 155 000

ROLETOVÉ SYSTÉMY, VRATOVÁ TECHNIKA


