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Szeroka gama urz dze  oferowanych 
przez firm  ZAMEL pozwala na ste-
rowanie nap dami rolet za pomoc

przycisków przewodowych, nadajników ra-
diowych, prac  w uk adach inteligentnego 
domu lub sterowanie poprzez chmur  z wy-
korzystaniem technologii Wi-Fi (IoT). 

STEROWNIKI PRZEWODOWE
Sterowniki przewodowe montowane s  za-
równo w puszkach 60 mm bezpo rednio 
za przyciskami steruj cymi, jak i na szy-
nie TH-35. Sterowniki dopuszkowe SRP-01 
i SRP-04 umo liwiaj  sterowanie lokalne 
i centralne grup  rolet zasilanych napi -
ciem 230 V AC. Sygna em steruj cym jest 
faza zasilaj ca rolety (dla SRP-01) lub prze-
wód neutralny (dla SRP-04). Urz dzenia 
posiadaj  mo liwo  zaprogramowania 
po o enia komfortowego rolety oraz mak-
symalnego czasu ruchu rolety (SRP-04). 
Model SRP-04 wspó pracuje tak e z syste-
mami alarmowymi. Sterownik rolet SRP-05 
umo liwia sterowanie nap dami niskona-
pi ciowymi 12–24 V DC, urz dzenie wiet-
nie sprawdza si  w przypadku nap dów do 
okien dachowych. Dost pne s  tak e od-
powiedniki sterowników SRP-04 i SRP-05 
w wersji do monta u na szynie TH-35 typu 
SRM-11 i SRM-12.

STEROWNIKI RADIOWE
Sterowniki radiowe SRP-02 umo liwia-
j  monta  w puszce 60 mm bezpo rednio 
pod przyciskiem steruj cym ruchem role-
ty. Dodatkowo pozwalaj  na sterowanie ro-
letami za pomoc  przycisków bezprzewo-
dowych typu RNK-02. Urz dzenia pracuj
w trybie lokalnym oraz centralnym, zapew-
niaj c komfortowe zamykanie wszystkich 
rolet jednym przyciskiem np. gdy u ytkow-
nik wychodzi z domu. Funkcja ta wymaga 
zastosowania dodatkowo nadajnika radio-
wego, np. RNP-01.

STEROWNIKI ROLET 
INTELIGENTNEGO DOMU – 
RADIOWE
Sterowniki rolet inteligentnego domu 
EXTA LIFE umo liwiaj  zarz dzanie role-
tami z poziomu r cznych przycisków, pilo-
tów radiowych, aplikacji mobilnej, a tak e
za pomoc  realizowanych przez kontroler 
g ówny funkcji czasowych. Oznacza to, e
rolety samoczynnie s  podnoszone o okre-
lonej godzinie do wybranej pozycji, a tak-
e opuszczane automatycznie o zachodzie 

s o ca. Sterowniki pozwalaj  na monta
w puszce instalacyjnej 60 mm bezpo rednio 
pod przyciskiem sterowania rolet (SRP-22) 
lub w rozdzielni na szynie TH-35 (SRM-22). 

Zalet  inteligentnego systemu jest mo li-
wo  po czenia sterowania nap dami rolet 
z dowolnego miejsca na wiecie (za pomo-
c  aplikacji mobilnej) ze sterowaniem au-
tomatycznym. Takie rozwi zanie u atwia 
sprawne i komfortowe zarz dzanie roleta-
mi, a tak e zapewnia domownikom poczu-
cie komfortu oraz bezpiecze stwa. 

STEROWNIKI ROLET WI-FI
Sterownik rolet Wi-Fi typu SRW-01 to 
nowe podej cie do zagadnienia automaty-
ki. Urz dzenie stanowi wzorcowy przy-
k ad IoT. SRW-01 pozwala na sterowanie za 
pomoc  przycisków lokalnych, przewodo-
wych, a tak e za pomoc  smartfona poprzez 
aplikacj  mobiln  komunikuj c  si  z ser-
werem chmurowym nadzoruj cym prac
sterowników. Chmura umo liwia równie
sterowanie automatyczne ruchem rolet wg 
ustalonego wcze niej harmonogramu. Stan 
ka dej z rolet raportowany jest do serwe-
ra, dzi ki czemu u ytkownik posiada sta-

 kontrol  nad roletami zainstalowanymi 
w budynku. Mo liwe jest tak e pozycjono-
wanie rolet na wybranej wysoko ci. 

Szczegó owe informacje na temat dost p-
nych w ofercie ZAMEL rozwi za  dost pne 
s  na stronie www.zamel.com. 

Sterowanie roletami zewn trznymi

www.zamel.com

Zewn trzne rolety okienne s  niew tpliwie komfortowym rozwi zaniem. Zapewniaj  domownikom prywatno , poczucie 
bezpiecze stwa, a tak e ochron  przed promieniowaniem s onecznym. Rolety zewn trzne chroni  tak e okna przed 
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi – opadami deszczu oraz silnym wiatrem. Niestety, bez w a ciwego sterowania 
funkcjonalno  rolet jest znacznie ograniczona, ponadto r czne podnoszenie i opuszczanie rolet pozbawionych w a ciwego 
sterownika jest niezwykle czasoch onne. Dlatego decyduj c si  na zewn trzne rolety okienne warto zadba  o system 
pozwalaj cy na w a ciwe zarz dzanie roletami. 
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