השקט שלך בבית

חוברת מידע מקצועי ליצרן האלומיניום

הפתרונות האיכותיים של
לווילות ולבתים פרטיים

לבנייה רוויה,

חברת סילור הינה חברה המתמחה בפתרונות הנעה ושליטה עבור תריסי גלילה וסוככים ופתרונות בית
חכם.
פתרונות החברה מסופקים לבניה הפרטית האיכותית ,לדירות היוקרה וכן לפרויקטים המפוקחים על ידי
יועצי האלומיניום הבכירים בארץ .מוצרי החברה משווקים גם באמצעות סיטונאים נבחרים ברחבי הארץ.
מנועי  ROLLSUNנמכרים בארץ כבר למעלה מ 16-שנים ללקוחות פרימיום ונחשבים למנועים איכותיים
ואמינים מאד ועל כן הם פופולריים כל כך בקרב הלקוחות.
מאות אלפי מנועי  ROLLSUNמותקנים בפרויקטים ובווילות ברחבי הארץ .החברה מספקת תמיכה טכנית
איכותית ואחריות ארוכת טווח לכל מנוע.

תוכן העניינים

עמוד

ריכוז הפתרונות

3

מנועים מחווטים

4

מנועים מחווטים עם אפשרות הפעלה ידנית

5

מנועי רדיו המופעלים על ידי שלט

6

מנועי רדיו עם אפשרות הפעלה ידנית

7

מנועי רדיו עם מצב אור ועם אפשרות עצירה במכשול

8

פרוט השלטים המשמשים את כל מנועי הרדיו

9

פתרונות מיוחדים לעצירת התריס במפגש עם מכשול

9

פתרונות בית חכם Rollsmart

10

אביזרים ומנועי פתיחת חלונות

11

2

ריכוז הפתרונות
עמ׳ 3

עמ׳ 4

עמ׳ 5

עמ׳ 6

עמ׳ 7

עמ׳ 7

עמ׳ 9

מנועים
מחווטים

מנועים
מחווטים-
מנואלה

מנועי רדיו-
שלט ()R

מנועי רדיו-
מנואלה
ושלט ()MR

מנועי רדיו,
מצב אור
()MEL

מנועי רדיו,
מצב אור
ועצירה
בהתנגדות
()ERP

מנועי רדיו,
מצב אור
שליטה
מנייד ()PW

כח

10-140
ניוטון

10-140
ניוטון

10-140
ניוטון

10-120
ניוטון

עד 50
ניוטון

עד 50
ניוטון

עד 30
ניוטון

מה מפעיל

מפסק

מפסק

שלט

שלט

שלט

שלט

שלט+נייד

עצירה בהתנגדות

אין

אין

אין

יש
(מובנה)

אין

נקודת עצירה
תריס אור

אין

אין

יש
(מובנה)

יש
(מובנה)

יש
(מובנה)

אין

יש (מובנה)
באמצעות
אפליקציה

אין

יש (מובנה)
באמצעות
אפליקציה

אין

אין

סוגי מנועים

הפעלה מרחוק
מהנייד

*2

תכנות תרחישים
ושעון שבת

*2

הפעלה ידנית
במקרה של
הפסקת חשמל

אין

אין

אין

*2

*2

אין

אין

יש

*3

אין

*3

אין
*4

*5

אין

אין

אין

אין

*3

אין
*4

*5

אין

אין

יש

*4

*5

אין

אין

אין

*4

*5

הערות למנועים מחווטים
 *1ניתן להוסיף מקלט לצורך הפעלה ע״י שלט או ע״י שלט ומפסק
 *2ניתן להוסיף הפעלה מרחוק ,תוכנית תרחישים ושעון שבת ע״י הוספת מקלט  wifiעפרוני (עמ׳ )10
הערות למנועי רדיו
 *3ניתן להוסיף עצירה בהתנגדות ע״י הוספת אטם עצירה (עמ׳ )9
 *4ניתן להוסיף הפעלה מרחוק ע״י הוספת ממיר עורב (עמ׳ )10
 *5ניתן להוסיף תוכנית תרחישים ושעון שבת ע״י הוספת ממיר עורב (עמ׳  )10או שלט ינשוף (עמ׳ )9

3

מנועים מחווטים המופעלים על ידי מפסק
מתאמים עבור סוככים

מק"ט

תאור מנוע

מתאמים עבור וואל

TM45-10/15SD

מנוע  10nmקצר35 -ס"מ

60-70

TM45-10/17

מנוע  10nmרגיל

60-70

70,78

TM45-20/17

מנוע  20nmרגיל

60-70

70,78

TM45-30/17

מנוע  30nmרגיל

60-70

70,78

TM45-40/12

מנוע  40nmרגיל

60-70

70,78

TM45-50/12

מנוע  50nmרגיל

60-70

70,78

TM59-60/12

מנוע 60nm

70-89-110

78

TM59-80/12

מנוע 80nm

70-89-110

78

TM59-100/12

מנוע 100nm

70-89-110

78

TM59-120/9

מנוע 120nm

70-89-110

78

TM59-140/9

מנוע 140nm

70-89-110

78

הערות ליצרן
•בעת ההזמנה יש להגדיר את קוטר המתאמים הנדרשים
•בהתקנת מנוע לתריס כבד ממולץ להשתמש בתפס שחרור מהיר למנוע (ראה עמ׳ )10
•במנועי  60nmומעלה מומלץ להשתמש בוואל אלומיניום
•בתריסים כבדים (מעל  4מטר) מומלץ להוסיף עגלות מרכוז

יטפ

•ניתן להפוך מנוע מחווט למנוע רדיו ע"י הוספת מקלט (ראה עמ׳ .)10
•ניתן להפוך מנוע מחווט למנוע נשלט על יד טלפון נייד באמצעות הוספת מקלט wifi
(עפרוני) המאפשר תכנות תרחישים ושעון שבת.
4

מנועים מחווטים המופעלים על יד מפסק עם גיבוי ידני
מק"ט

תאור פריט

מתאמים עבור וואל

מתאמים עבור סוככים

TM45-10/17M

מנוע גיר  10nmכולל מנואלה וקרדן

60-70

70,78

TM45-20/17M

מנוע גיר  20nmכולל מנואלה וקרדן

60-70

70,78

TM45-30/17M

מנוע גיר  30nmכולל מנואלה וקרדן

60-70

70,78

TM45-40/12M

מנוע גיר  40nmכולל מנואלה וקרדן

60-70

70,78

TM45-50/12M

מנוע גיר  50nmכולל מנואלה וקרדן

60-70

70,78

TM59-60/12M

מנוע גיר  60nmכולל מנואלה וקרדן

70-89-110

70,78

TM59-80/12M

מנוע גיר  80nmכולל מנואלה וקרדן

70-89-110

78

TM59-100/12M

מנוע גיר  100nmכולל מנואלה וקרדן

70-89-110

78

TM59-120/9M

מנוע גיר  120nmכולל מנואלה וקרדן

70-89-110

78

TM59-140/9M

מנוע גיר  140nmכולל מנואלה וקרדן

70-89-110

78

הערות ליצרן
•בעת ההזמנה יש להגדיר את קוטר המתאמים הנדרשים
•בהתקנת מנוע לתריס כבד ממולץ להשתמש בתפס שחרור מהיר למנוע (ראה עמ׳ )10
•במנועי  60nmומעלה מומלץ להשתמש בוואל אלומיניום
•לארגז תריס סמוי (במישור הקיר) יש להזמין "קרדן זווית רחבה"
•חשוב להתקין מפסק קפיצי על מנת לשמור על תקינות המנוע

יטפ

•ניתן להפוך מנוע מחווט למנוע רדיו ע"י הוספת מקלט (ראה עמ׳ .)10
•ניתן להפוך מנוע מחווט למנוע נשלט על יד טלפון נייד באמצעות הוספת מקלט wifi
(עפרוני) המאפשר תכנות תרחישים ושעון שבת.
5

מנועי רדיו עם מקלט פנימי המופעלים על ידי שלט
מק"ט

תאור פריט

מתאמים עבור וואל

מתאמים עבור סוככים

TM45-10/17R

מנוע רדיו עם מקלט פנימי 10nm

60-70

70,78

TM45-20/17R

מנוע רדיו עם מקלט פנימי 20nm

60-70

70,78

TM45-30/17R

מנוע רדיו עם מקלט פנימי 30nm

60-70

70,78

TM45-40/12R

מנוע רדיו עם מקלט פנימי 40nm

60-70

70,78

TM45-50/12R

מנוע רדיו עם מקלט פנימי 50nm

60-70

70,78

TM59-60/12R

מנוע רדיו עם מקלט פנימי 60nm

70-89-110

78

TM59-80/12R

מנוע רדיו עם מקלט פנימי 80nm

70-89-110

78

TM59-100/12R

מנוע רדיו עם מקלט פנימי 100nm

70-89-110

78

TM59-120/9R

מנוע רדיו עם מקלט פנימי 120nm

70-89-110

78

TM59-140/9R

מנוע רדיו עם מקלט פנימי 140nm

70-89-110

78

הערות ליצרן
•בעת ההזמנה יש להגדיר את קוטר המתאמים הנדרשים
•בהתקנת מנוע לתריס כבד ממולץ להשתמש בתפס שחרור מהיר למנוע (ראה עמ׳ )10
•במנועי  60nmומעלה מומלץ להשתמש בוואל אלומיניום
•בתריסים כבדים (מעל  4מטר) מומלץ להוסיף עגלות מרכוז
•מגוון השלטים העומדים לרשותכם מפורט בעמ׳ ( 9השלטים יחוברו למנועים בעת ההזמנה)

סוככים
ניתן להוסיף שבשבת אשר תתן למנוע הוראה לסגור את הסוכך עם הגעת הרוח לעוצמה שהוגדרה מראש.

יטפ

•ניתן להוסיף גם שלט שעון שבת אשר ישלוט על כל תריסי הבית ויקבע את זמן
עליתם וירידתם.
•ניתן להוסיף אטם עצירה אשר מחובר לחלק התחתון של התריס וגורם לו לעצור
בעת מפגש עם מכשול (ראה עמ׳ .)9
•חשוב! ניתן להוסיף ממיר ( wifiעורב) אשר יהפוך את כל מנועי הרדיו לנשלטים גם
על ידי הנייד מרחוק המאפשר תכנות תרחישים ושעון שבת.
6

מנועי רדיו עם מקלט פנימי בתוספת
גיבוי ידני ,הפעלה ע"י שלט או ידנית

למעבר לדף
המתאים באתר

מק"ט

תאור פריט

מתאמים עבור וואל

מתאמים עבור סוככים

TM45-20/17MR

מנוע רדיו המופעל על ידי שלט בתוספת
אפשרות להפעלה ידנית 20nm

60-70

70,78

TM45-30/17MR

מנוע רדיו המופעל על ידי שלט בתוספת
אפשרות להפעלה ידנית 30nm

60-70

70,78

TM45-40/12MR

מנוע רדיו המופעל על ידי שלט בתוספת
אפשרות להפעלה ידנית 40nm

60-70

70,78

TM45-50/12MR

מנוע רדיו המופעל על ידי שלט בתוספת
אפשרות להפעלה ידנית 50nm

60-70

70,78

TM59-60/12MR

מנוע רדיו המופעל על ידי שלט בתוספת
אפשרות להפעלה ידנית 60nm

70-89-110

78

הערות ליצרן
•בעת ההזמנה יש להגדיר את קוטר המתאמים הנדרשים עבור המנוע
•בהתקנת מנוע לתריס כבד ממולץ להשתמש בתפס שחרור מהיר למנוע (ראה עמ׳ )10
•במנועי  60nmומעלה מומלץ להשתמש בוואל אלומיניום
•לארגז תריס סמוי (במישור הקיר) יש להזמין "קרדן זווית רחבה"
•מגוון השלטים העומדים לרשותכם מפורט בעמ׳ ( 9השלטים יחוברו למנועים בעת ההזמנה)

סוככים
ניתן להוסיף שבשבת אשר תתן למנוע הוראה לסגור את הסוכך עם הגעת הרוח לעוצמה שהוגדרה מראש.

יטפ

•ניתן להוסיף גם שלט שעון שבת אשר ישלוט על כל תריסי הבית ויקבע את זמן
עליתם וירידתם.
•ניתן להוסיף אטם עצירה אשר מחובר לחלק התחתון של התריס וגורם לו לעצור
בעת מפגש עם מכשול (ראה עמ׳ .)9
•חשוב! ניתן להוסיף ממיר ( wifiעורב) אשר יהפוך את כל מנועי הרדיו לנשלטים גם
על ידי הנייד מרחוק המאפשר תכנות תרחישים ושעון שבת.
7

מנועי  - MELמנועים עם מקלט פנימי
ובקר ,מכוונים מהשלט ויש להם מצב אור

למעבר לדף
מנועי  MELבאתר

מק"ט

תאור פריט

מתאמים עבור וואל

מתאמים עבור סוככים

TM45-30/17-MEL

מנוע מכוון מהשלט ,מצב אור

60-70

70,78

TM45-40/12-MEL

מנוע מכוון מהשלט ,מצב אור

60-70

70,78

TM45-50/12-MEL

מנוע מכוון מהשלט ,מצב אור

60-70

70,78

TM59-60/12-MEL

מנוע מכוון מהשלט ,מצב אור

70-89-110

78

TM59-80/12-MEL

מנוע מכוון מהשלט ,מצב אור

70-89-110

78

TM59-100/12-MEL

מנוע מכוון מהשלט ,מצב אור

70-89-110

78

TM45-50/12-MEL-CA

70,78

מנוע לסוככים ,נעצר ע״י מתיחת הבד ואז משחרר חצי סיבוב

מנועי  - ERPמנועים עם מקלט פנימי ובקר ,מכוונים מהשלט,
יש להם מצב אור ,עוצרים בהתנגדות ועולים חזרה למעלה
מק"ט

תאור פריט

מתאמים עבור וואל

מתאמים עבור סוככים

TM45-30/17-ERP

מנוע מכוון מהשלט ,מצב אור ,עוצר
בהתנגדות ועולה חזרה למעלה

60-70

70,78

TM45-50/12-ERP

מנוע מכוון מהשלט ,מצב אור ,עוצר
בהתנגדות ועולה חזרה למעלה

60-70

70,78

הערות ליצרן

למעבר לדף
מנועי  ERPבאתר

•בעת ההזמנה יש להגדיר את קוטר המתאמים הנדרשים
•בהתקנת מנוע לתריס כבד ממולץ להשתמש בתפס שחרור מהיר למנוע (ראה עמ׳ )10
•במנועי  60nmומעלה מומלץ להשתמש בוואל אלומיניום
•בתריסים כבדים (מעל  4מטר) מומלץ להוסיף עגלות מרכוז
•מגוון השלטים העומדים לרשותכם מפורט בעמ׳ ( 9השלטים יחוברו למנועים בעת ההזמנה).

סוככים
ניתן להוסיף שבשבת אשר תתן למנוע הוראה לסגור את הסוכך עם הגעת הרוח לעוצמה שהוגדרה מראש.

יטפ

•ניתן להוסיף גם שלט שעון שבת אשר ישלוט על כל תריסי הבית ויקבע את זמן
עליתם וירידתם.
•ניתן להוסיף אטם עצירה אשר מחובר לחלק התחתון של התריס וגורם לו לעצור
בעת מפגש עם מכשול (ראה עמ׳ .)9
•חשוב! ניתן להוסיף ממיר ( wifiעורב) אשר יהפוך את כל מנועי הרדיו לנשלטים גם
על ידי הנייד מרחוק המאפשר תכנות תרחישים ושעון שבת.
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למעבר לדף
שלטים באתר

שלטים
מק"ט

תאור פריט

AC114-01

שלט דרור חד ערוצי

AC114-06

שלט דרור  6ערוצים

AC114-16

שלט דרור  16ערוצים

AC116-02

שלט קטן  -סייפן

AC123-01

שלט חוחית לבן

AC123-06

שלט חוחית לבן רב ערוצי

AC123-01

שלט חוחית שחור

AC123-06

שלט חוחית שחור רב ערוצי

AC133-01

שלט קיר דוכיפת

AC133-05

שלט קיר דוכיפת  5ערוצים

AC125

שלט קיר סנונית חד ערוצי

AC141-01

שלט שלדג חד ערוצי

AC141-06

שלט שלדג  6ערוצים

AC-128

שלט שבת ינשוף

AC-226

מקלט אצבע אטום למים עבור מנוע מחווט

AC-21-04

מקלט מלבני עם  2שלטים קטנים לחניה

AC-212

מקלט המאפשר הפעלה משלט או ממפסק קיר

השלטים מתאימים לכל מנועי
 Rollsunואופן התכנות שלהם
הוא אחיד

פתרונות מיוחדים לעצירה במכשול

למעבר לדף
פתרונות עצירה
במכשול באתר

שם

סיווג

תאור פריט

אטם עצירה

אטם/רגש

אטם  EPDMהמחובר לשלב התחתון של התריס
ומתריע בעת מפגש עם מכשול

סנסור מכשול

סנסור /שלט

סנסור המחובר לאטם העצירה מקבל ממנו התראת מגע
עם מכשול ועוצר את המנוע.
ניתן גם לכוונו כך שהמנוע גם יעצור וגם יעלה.
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למעבר לדף
עורב באתר

פתרונות בית חכם

למעבר לדף
עפרוני באתר

שם

סיווג

תאור פריט

עפרוני

מקלט WIFI

מקלט חיצוני המשדרג מנוע מחווט למנוע המופעל מרחוק
על ידי הטלפון הנייד (בעזרת אפליקיציה יעודית בעברית)
וכולל אפשרות לתכנות שעון שבת ותרחישים שונים.
המנוע מופעל גם על ידי מפסק.

עורב

ממיר WIFI-RF

ממיר המאפשר הפעלת כל מנועי הרדיו בבית
על ידי הטלפון הנייד (בעזרת אפליקציה יעודית בעברית)
עם אפשרות שליטה על כל מנוע בנפרד ועל כולם יחד
וכן אפשרות לתכנות שעון שבת ותרחישים שונים.

מק"ט

תאור פריט

מתאמים עבור וואל

TM45-30/17-PW

מנוע רדיו עם מקלט ובקר פנימי ,מכוון מהשלט עם מצב אור ועם
חיבור מובנה ל wifi-המאפשר להפעילו גם מהנייד מכל מקום בעזרת
אפליקציה יעודית ומאפשר תכנות שעון שבת ותרחישים שונים.

60-70

הערות ליצרן
•בעת ההזמנה יש להגדיר את קוטר המתאמים הנדרשים
•מגוון השלטים העומדים לרשותכם מפורט בעמ׳ ( 9השלטים יחוברו למנועים בעת ההזמנה).
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מנועים לפתיחת חלונות לצורך איוורור או שחרור עשן
מק"ט

תאור פריט

סוג חלון

TM56-D250

מנוע פתיחת קיפ  24Vכסוף  400ממ פתיחה,
 250ניוטון

קיפ

TM56-L250

מנוע פתיחת קיפ  220Vכסוף  400ממ פתיחה,
 250ניוטון

קיפ

TM56-LE250

מנוע פתיחת קיפ  220Vכסוף  400ממ פתיחה,
 250ניוטון

קיפ

HM-C35CU\300B-A220A-300N

מנוע פתיחת צד  220Vכסוף  300ממ פתיחה,
 300ניוטון

חלון פתיחה

HM-C35CU\500B-A220A-300N

מנוע פתיחת צד  220Vכסוף  500ממ פתיחה,
 300ניוטון

חלון פתיחה

HM-C35CU\300B-A220A-300N

מנוע פתיחת צד  220Vכסוף  300ממ פתיחה,
 300ניוטון .מידות 510*45*35 :ממ

חלון פתיחה

HM-C35CU\400B-D24A-300N

מנוע פתיחת קיפ  24Vכסוף  400ממ פתיחה,
 300ניוטון .מידות 435*45*35 :ממ

קיפ

HM-C35CU\500B-D24A-300N

מנוע פתיחת קיפ  24Vכסוף  500ממ פתיחה,
 300ניוטון .מידות 485*45*35 :ממ

קיפ

HM-C40C\800B-D24A-400N

מנוע פתיחת קיפ  24Vכסוף  800ממ פתיחה,
 400ניוטון

קיפ

HM-C35C-2\400B-D24A-600N

מנוע פתיחת קיפ  24Vכסוף  2שרשרות  400ממ פתיחה,
 600ניוטון

קיפ

אביזרים מיוחדים עבור כל מגוון המנועים

למעבר לדף
אביזרים
מיוחדים באתר

תאור פריט
סט קומפלט לוואל  89רולסאן
סט קומפלט וואל  89עבור מנועי סומפי
סט קומפלט לוואל  110רולסאן
סט קומפלט לוואל  110עבור מנועי סומפי
עגלות מירכוז תריס
תפס שחרור מהיר למנוע כבד
מעצור בטחון למנוע כבד
כוסית מתכווננת לואל 60
כוסית מתכווננת לואל 70
קרדן סמוי זווית רחבה לארגז תריס שטוח (במישור הקיר)
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השקט שלך בבית

04-6392133 :טלפון
04-6398967 :פקס
silor@silor-rollsun.com
www.rollsun.co.il

