GlydeaTM ULTRA
WYSOKIEJ KLASY NAPĘDY DO ZASŁON

Ultra osiągi
podczas ruchu

ultra
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GlydeaTM ULTRA

Nasze najlepsze w swojej
klasie produkty właśnie
zostały udoskonalone
Niezawodne, uniwersalne, trwałe i dyskretne; wysokiej jakości
rozwiązanie dla projektów mieszkaniowych i komercyjnych jest już
dostępne. Jako lider na rynku, z ponad 160 milionami sztuk napędów
sprzedanych na całym świecie, firma Somfy oferuje GlydeaTM
ULTRA, wynik wieloletnich badań w zakresie ogólnych standardów
wydajności. Jest to pierwszy wyjątkowo cichy, niezwykle wydajny, bardzo
uniwersalny napęd do zasłon.
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ultra
CICHA PRACA
QUIET

Napęd GlydeaTM ULTRA jest wyposażony w innowacyjne
rozwiązania, które zapewnia poziom hałasu poniżej 38
dBA – jest to jedno z najcichszych rozwiązań
napędowych na rynku. To wyjątkowe osiągnięcie
zapewnia pochłanianie szumów i wibracji w napędzie
i całym systemie.
To konieczność wszędzie tam, gdzie liczy się cisza, dobre
samopoczucie i komfort codziennego życia.

Nasze
napędy
i akcesoria
gwarantują
Our
motors
and
accessories
guarantee
najlepszy
w
branży
poziom
Wzbogacają
an industry-leading level of ciszy.
premium
silence.
nowe aplikacje wnętrz o dodatkowe wartości
Enhance new interior applications with
– ciszę i siłę.
the added value of silence and power.
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ultra

SKUTECZNOŚĆ

Napęd GlydeaTM ULTRA jest całkowicie
dyskretny i oferuje lekki, płynny ruch dzięki
dużemu udźwigowi do 60 kg.
Zaangażowanie ﬁrmy Somfy w wydajność i
moc sprawia, że taka innowacja jest możliwa.

Napęd GlydeaTM ULTRA jest dostępny dla
najpopularniejszych typów zasłon: klasycznych,
pofałdowanych, plisowanych, harmonijkowych.
Plisowane

Faliste

Harmonijkowe
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Napęd GlydeaTM ULTRA jest odpowiedni do każdego
projektu, wszystkich wystrojów i wszędzie tam,
gdzie cisza zapewnia dobre samopoczucie.
Jest kompatybilny z wieloma technologiami
w celu dopasowania się do metody sterowania
preferowanej przez użytkownika, a także sterowany
przez internet, aby sprostać wymaganiom
mieszkań i budynków smart.

UNIWERSALNOŚĆ

Twoi klienci mogą wybrać najlepsze
urządzenie sterujące według swoich potrzeb:
20,0°C

Zasłona A

Nadajnik naścienny: Smoove
Pilot zdalnego sterowania: Telis, Situo
Aplikacja do zdalnego sterowania:
Connexoon Window RTS

Budynki komercyjne

Pokoje hotelowe, biura,
recepcje, sale wystawowe,
sale konferencyjne, muzea,
biblioteki, centra odnowy
biologicznej, szpitale itp.

Domy jednorodzinne
i wysokiej klasy kompleksy
mieszkaniowe

Recepcje, sypialnie, kina domowe
itp.
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Zasłona B

Smart home
Aplikacja Connexoon Window RTS
umożliwia łatwe sterowanie produktami firmy Somfy z dowolnego
miejsca.

Centralne zarządzanie
budynkiem kompatybilne
z animeo.

GlydeaTM ULTRA
Glydea
ULTRA35e
35e

TM
Glydea
Glydea ULTRA
ULTRA60e
60e

Loading
35kg
Udźwig 35
kg
Maksymalna
długość
Maximum
track
lengthszyny
10m10 m

Loading 60
60kg
Udźwig
kg
Maximum track
length
12m12 m
Maksymalna
długość
szyny

Szyny proste
i zakrzywione
Straight
and curved
track

Szyny proste
i zakrzywione
Straight
and curved
track

TM

TM

POZIOMLEVEL
GŁOŚNOŚCI
SOUND

38 dBA w trybie
cichej
38 dBA
atpracy
silent mode

MOMENT OBROTOWY
TORQUE

0,6 N·m
0.6Nm

PRĘDKOŚĆ
SPEED

1,0 N·m
1.0Nm

Domyślna:
15 cm/s I I Normal
Tryb normalnej
cm/sI ISilent
Tryb cichej
pracy:
7,5 cm/s
Default:
15cm/s
mode:pracy:
12.5 12,5–20
- 20cm/s
mode:
7.5cm/s

ZASIALANIE
POWER
SUPPLY

90–255
V~,, 50–60
Hz
90
- 255V
50 - 60Hz

OTWIERANIE,
FUNKCJA MY
OPEN,
CLOSE,ZAMYKANIE,
MY FUNCTIONS

✓✓

TOUCH MOTION
MOTION (URUCHAMIANIE PRZEZ POCIĄGNIĘCIE TKANIY
TOUCH

✓✓

ZASŁONYCURTAINS
KLASYCZNETYPE
CLASSIC

✓✓

ZASŁONY
POFAŁDOWANE,
RIPPLE
FOLD,
PINCH PLEATED,
PLISOWANE,HARMONIJKOWE
ACCORDION FOLD

✓✓

OTWIERANIE
BOCZNEOPENING
LUB CENTRALNE
SIDE
OR CENTRAL

✓
✓

INSTALACJA
PO LEWEJ/PRAWEJ
STRONIE
LEFT
/ RIGHT-SIDE
INSTALLATION

✓
✓

MONTAŻ
OD GÓRY
TOP
MOUNTING

✓
✓

AKCESORIA
DO CICHEJ PRACY
QUIET
ACCESSORIES
TECHNOLOGIA
STEROWANIA
CONTROL
TECHNOLOGY

Specyficzne
akcesoria
zapewniające
cichą pracę, aby
zminimalizować
poziom hałasu
Specific
silence
accessories
to maximise
acoustic
performance
**
* Zmodule
modułem
* With
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YEARS

WARRANTY

INTERNATIONAL
CERTYFIKATY
MIĘCERTIFICATIONS
DZYNARODOWE

Wybór
produktów
Somfythe
to highest
wybór najwyższego
poziomu
Wszystkie
To
choose
Somfy isfirmy
to choose
levels of quality.
Everyjakości.
product
comes produkty
są objęte
5-letnią
gwarancją
oraz zgodne
międzynarodowymi
certyfikatami
i normami
with
a 5-year
warranty
and complies
with zinternational
certifications
and safety
bezpieczeństwa.
Nasi doświadczeni
fachowcy
są zawsze
dostępni,
aby służyć
pomocą.
standards.
Our experienced
professionals
are always
on hand
to provide
advice
too.
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