Elektroniset lisävarusteet ja ohjauslaitteet

Mukavuutta

Nykyaikaista elektroniikkaa terassillesi
Weinorin korkea laatu näkyy monissa yksityiskohdissa: Kaikki markiisimme ovat vakiona moottoriohjattuja ja niihin voidaan helposti jälkiasentaa
langatonta teknologiaamme. Tämä on mahdollista, koska moottori ja radiosignaalin vastaanotin,
WeiTronic Combio-868 MA, ovat käyttäjäystävällisesti erillään toisistaan.
WeiTronic kauko-ohjausjärjestelmä on kehitetty
erityisesti weinor-tuotteita varten ja se helpottaa
niiden käyttöä ja hallintaa merkittävästi.

Kaikkia osia voi ohjailla vaivattomasti
WeiTronic -kaukosäätimellä:
Tempuralämmitin

Kaikki suojaukset
Valoputkijärjestelmä

Volant Plus
WeiTronic
-sääanturit

Helppokäyttöisyyttä WeiTronic -ohjauslaitteella
Esiohjelmoidulla WeiTronic Remoto -kaukosäätimellä voit säädellä markiisin sijaintia, terassivalaistusta tai lämmitystä miellyttävästi omasta lempituolistasi.
Hyödyt elektroniikan ja mekaniikan täydellisestä
yhteensopivuudesta: yhdellä ainoalla radiolähettimellä voidaan hallita jopa viittä erilaista laitetta
tai laiteryhmää turvallisella 868 Mhz taajuudella.
Remoto
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* Monet mallit on saatavilla edullisempina myös veivikäyttöisinä

älykkäillä lisälaitteilla
Markiisit, lämmitys ja valaistus –
helppo ohjailla kaukosäätimellä
Nauti terassistasi pitkälle iltaan asti. Monet kekseliäät
weinorin lisälaitteet tekevät elämästäsi ulkosalla vieläkin
nautinnollisempaa. Terassilämmitin ja valaistus lisäävät
mukavuutta.

Tunnelmallinen valaistus Luxvalokiskolla
Lux tai Lux Design -valokiskojen
halogeenikohdevalot antavat
miellyttävän valon, ja ne voi
tarvittaessa himmentää. Säänpitävä ulkokuori takaa käytettävyyden ympäri vuoden. Halutessasi voit asentaa Lux tai Lux
Design -valokiskot markiisiin
myös jälkikäteen.

Terassilämmitin pidentää terassin käyttöaikaa pitkälle syksyyn
Energiatehokkaassa Tempuraterassilämmittimessä on 1500 W
nimellisteho ja se on erittäin
pienikokoinen. Lämpöaallot
lämmittävät vain ihoa eivät
ilmaa. Halutessasi voit hankkia
Tempura-lämmittimeen kaukosäätimen ja säädellä lämpötilaa
mieleiseksesi. Tempuran
käyttökustannukset ovat noin
0,35 euroa tunnilta (sähkön
hinnan ollessa 0,23 euroa/kWh).

Anturit suojaavat markiisiasi
Terassisi tai talvipuutarhasi
pitäisi pysyä kaikkina aikoina sopivan viileänä, vaikka et olisi
itse kotonakaan. Yhdistä terassi
aurinko- ja tuuliautomatiikkaan
(Aero-868) tai jopa aurinko-,
tuuli- ja sadeautomatiikkaan.
Näin markiisi avautuu automaattisesti auringon paistaessa,
ja rullautuu takaisin tuulen
ja/tai sateen sattuessa.
Sokerina pohjalla olemme
asentaneet WeiTronic Agido
suoja-anturin jo vakiona
WeiTronic -ohjattuihin nivelmarkiiseihin. Sen avulla markiisi
rullautuu automaattisesti takaisin, kun anturin havaitsema
tärinä ja liike ylittää tietyn rajaarvon.
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Nivelmarkiisien lisävarusteet

Tekniset tiedot

• Napakat tuulitukivarret
• Jälkiasennusmahdollisuus
nivelmarkiiseissa
• Käytettävyys tuulen voimakkuuteen 5 asti
• Pulveriväri markiisin rungossa
• Markiisin rungon värissä
• 3 eri kiinnitysvaihtoehtoa maahan
– Maaholkki
– Pohjalevy
– Ankkurikivi
• Markiisia voidaan säilyttää
mukana tulevassa talvisäilytyspussissa, johon kuuluu myös
kiinnikkeet seinälle ripustamista
varten

• Korkeus: 180 cm – 220 cm
säädettävissä
• Toimitus pareittain
Yhdistettävissä:
• Paravento-suojaseinä

Tuulitukivarret
tuulen voimakkuuteen 5 asti
Varma ja tukeva –

Kevyt tuuli ei vielä tarkoita suojaisan terassinautinnon loppumista, sillä
weinorin tuulitukivarret tasapainottavat markiisia tuulisissa olosuhteissa.
Tukivarsien korkeus on säädettävissä. Näin voit asentaa ne olosuhteiden
mukaan haluamallesi korkeudelle. Aiemmin asennettuihin weinor
nivelmarkiiseihin voidaan myös jälkiasentaa tuulitukivarret.

Käytettäessä tuulitukivarsia automaattinen
tuulianturi tulee kytkeä pois päältä.
Kun tuulituet on asennettu paikoilleen, markiisin ei voi antaa
kelautua automaattisesti
takaisin.

Maaholkin
suojus

Pohjalevyn
suojus

Maaholkki

Pohjalevy

Ankkurikivi
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