animeo Solo

DYNAMICKÁ IZOLACE PRO MALÉ BUDOVY
animeo Solo je
centralizovaný řídicí systém
pro ovládání slunečních
a pohledových clon (venkovních
rolet, žaluzií, screenů,
interiérového stínění…)
a ventilačních oken,
který je speciálně navržen
pro menší budovy
a rodinné domy.
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animeo Solo: DYNAMICKÁ IZOLACE V PRAXI
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UDRŽOVÁNÍ TEPLA

>

Pro vyšší komfort...

...a úsporu energie

animeo Solo je nový centrální řídicí systém
pro ovládání slunečních či pohledových
clon a ventilačních oken, který umožní
aplikovat výhody bioklimatických fasád
pro menší budovy, jako jsou školy,
nemocnice, firemní sídla a rodinné domy.
Fasáda budovy tak reaguje v reálném čase
na změny počasí a umožňuje kontrolu nad
výměnou vzduchu, slunečním zářením,
stínem nebo osvětlením. Uživatelům
budovy toto řešení přináší vyšší komfort
prostředí, ve kterém žijí nebo pracují.

V průběhu celého roku sleduje řídicí systém
animeo Solo pomocí svých čidel povětrnostní
podmínky a podle aktuální situace nastavuje
motorem poháněné sluneční a pohledové
clony do optimální polohy.
Například aktivace funkce „udržování
tepla“ zajistí v zimním období, jakmile se
setmí, stažení clon. Docílí se tak vyšší
tepelné izolace okna a snížení tepelné
ztráty.
Naopak během dne zajistí funkce
„vyhřívání sluncem“ vytažení slunečních
nebo pohledových clon a umožní využít
sluneční energii k ohřevu vnitřních prostor.
Obě funkce tím snižují náklady na vytápění
budovy.

VYHŘÍVÁNÍ SLUNCEM

animeo Solo: JEDNODUCHÁ OBSLUHA A NASTAVENÍ
Chytré řešení, které lze snadno
instalovat:

Chytré řešení, které lze snadno
ovládat:

• Nastavení animeo Solo je jednoduché

• Díky tomuto systému můžete zadávat

a intuitivní díky přehlednému LCD displeji.
S

• ystém je dodáván v základním nastavení.
Uživatel si pomocí nabídky, zobrazované
na displeji jednotky, může systém snadno
naprogramovat podle svých požadavků,
přičemž se zobrazují aktuální nastavené
hodnoty jednotlivých parametrů.

•

povely nahoru - dolů - stop pro každou
zónu odděleně nebo ovládání zón pro
uživatele uzamknout, například při
údržbě fasády.
Systém obsahuje předprogramované
funkce „udržování tepla“ a „vyhřívání
sluncem“.

animeo Solo: OVLÁDÁNÍ 1 NEBO 2 NEZÁVISLÝCH ZÓN
Okna se slunečními
či pohledovými clonami, poháněnými
motory
Building Controller
Motor Controller
x2

x2

Karta radiového ovládání

Klíčový spínač zóny nebo budovy
Lokální ovladač připojený kabelem
Lokální dálkový ovladač
Centrála EPS

Sluneční čidlo
Větrné čidlo
Teplotní čidlo
Dešťové čidlo
Řídicí sběrnice Somfy IB

Technologie:

Možnosti:

• Vlastní sběrnice.
• Dostupnost ve dvou verzích: animeo Solo 1 (pro ovládání 1 zóny) nebo

• 1 nebo 2 zóny.
• Všechny typy motoricky ovládaných

• Ovládání až 400 (1 zóna) nebo až 800 (2 zóny) motorů - 230 V, 24 V= nebo

• 1 nebo 2 sluneční čidla (prahová

animeo Solo 2 (pro ovládání 2 zón). Obě verze mají identické funkce.

24 V= s enkodérem.

• Předprogramované funkce.
• Funkce vítr, sníh, námraza a slunce k ochraně slunečních clon před poškozením
povětrnostními vlivy.

• Kompatibilita se všemi typy slunečních či pohledových clon a ventilačních oken.
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slunečních a pohledových clon.

hodnota může být nastavena pro
každou zónu).
• 1 nebo 2 větrná čidla (prahová hodnota
může být nastavena pro každou zónu).
• Výběr ze 14 jazyků.
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