
DOPŘEJTE SI POHODLÍ 
A BEZPEČNOST 

Idea smartCONNECTED uvádí automatická segmentová vrata 

WIŚNIOWSKI do další etapy vývoje výrobků a jejich přizpůsobení 

stále náročnějším zákazníkům. Na jedné straně je to možnost 

ovládat tato zařízení chytrým telefonem, na druhé plná kontrola 

a kontakt s domem z každého místa na světě.

Moderní, bezpečná a spolehlivá rádiová technologie  

io-homecontrol umožňuje připojení pohonu METRO io 

k systému TaHoma a Connexoon značky Somfy, díky tomu tento 

pohon získává další funkce spojením garážových vrat s jinými 

inteligentními zařízeními v domě.
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Komplexní ideou, kryjící se za názvem smartCONNECTED, je 

investice, ze které bude těžit celá rodina, protože díky ní již 

přístup do domu nebude podmíněn svazkem těžkých klíčů. 

Rodiče mohou vpustit dítě do domu aniž by opustili kancelář, 

nebo za několik vteřin zkontrolovat ve svém chytrém telefonu, 

zda jsou vjezdová vrata uzavřena. Co více, s pomocí algoritmů 

si inteligentní dům dokáže sám zapamatovat způsob života jeho 

obyvatel a myslet za ně na provedení základních úkonů, jako 

je spuštění poplachu nebo pohybového čidla, nebo díky GPS – 

otevřít vrata chvíli před příjezdem domů. 

Jsem 
smartCONNECTED
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GPS
Otevření vrat v okamžiku našeho příjezdu 
k pozemku bez nutnosti klikat v aplikaci.

SCÉNÁŘ UVÍTÁNÍ
Zařízení se otvírají automaticky 
při přiblížení k domu (díky systému GPS).

SCÉNÁŘ VÝCHOD
Uzavírá všechna zařízení, když opouštíme dům.

SCÉNÁŘ KONTROLA
Kontrola stavu zařízení. 

SCÉNÁŘ UZAVŘENÍ
Všechny vchody jsou uzavřeny. 

SCÉNÁŘ OTEVŘENÍ
Všechny vchody jsou otevřeny. 

SPOUŠTĚNÍ 
JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍ

• Ovládejte vrata a dveře na dálku
• Využívejte možnosti GPS
• Zůstaňte v kontaktu se svým domem
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PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO AUTOMATIKU 
GARÁŽOVÝCH VRAT

Další možností vybavení automatických vrat je zvýšení standardů 
bezpečnosti a pohodlí.

Kódovací klávesnice Digipad RTS
2-Kanálová kódovací klávesnice umožňuje ovládání pohonů 

i rádiových přijímačů. Komunikace rádiem umožňuje montáž 

na libovolném místě a nepotřebuje kabely.

Kódová klávesnice io
umožňuje ovládání pohonů pracujících rádiem přes io, 

s možností připojení dvou zařízení. Je to přístroj bezdrátový, na 

omítku, a jeho montáž nepotřebuje kabely. Přístroj je napájen 

z baterie a má podsvětlená tlačítka.
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Fotobuňky
zabezpečují proti neřízenému pohybu 

křídla vrat, když se v nich objeví překážka.

Mechanická blokáda pojezdu
je to dodatečné zabezpečení, které po 

montáži na pojezd zvyšuje bezpečnost 

vrat.

Venkovní šifrový zámek
jednokanálový přístroj umožňuje ovládání 

vrat prostřednictvím kódu. Je určen pro 

montáž vně budovy, vyžaduje kabeláž.

Nástěnný vysílač RTS
2-Kanálový vysílač umožňuje ovládání 

pohonů i rádiových přijímačů. Komunikace 

rádiem umožňuje montáž na libovolném 

místě a nepotřebuje kabely.

Poplašná siréna k pohonu METRO
připojená k pohonu informuje o pokusu 

nekontrolovaného otevření vrat.

Externí rádiový přijímač
umožňuje ovládání pohonů 

prostřednictvím vysílače Pulsar. Je to 

dvoukanálový přístroj, který umožňuje 

naprogramovat až 16 vysílačů.

Baterie nouzového napájení
připojená k pohonu METRO a MOTO 

umožňuje nouzové provedení několika 

pracovních cyklů.

Signalizační světlo
spolupracuje s pohonem METRO 

a MOTO.
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