
GlydeaTM

Pohony pro závěsy a záclony
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UnašečStandardní 
jezdec

Unašeč pro 
vysokou zátěž

Otočný 
jezdec

Inovace Somfy

Elegantní kryt

Touch Motion

Mnoho možností 

upevnění

Mezipoloha «my»

Vestavěný  
napájecí zdroj

Technologie 
Lyreasy: možnost 
ručního ovládání

GlydeaTm - detaily, které rozhodují
Důmyslnost pohonu GlydeaTM se odráží v čistých křivkách krytu a vodicí lišty

estetika
•  Inovace Somfy: patentovaný  

elegantní kryt, který zakrývá kabeláž 
a chrání konektory a řídicí jednotku 
uvnitř motoru.

•  Minimální prosvítání díky konstrukci 
vodicí lišty a pákovým stropním 
držákům. Nastavitelné koncové  
polohy zajišťují pravidelné skládání  
závěsu.

flexibilita
•  Široká nabídka příslušenství: 

Komponenty pro přizpůsobení 
různých druhů závěsů. 
Inovace Somfy: výměnné plug-in  
moduly pro výběr vhodného řídicího  
systému.

efektivnost

•  Touch motion: pohyb závěsu lze 
spustit lehkým zatažením za látku.

•  Mezipoloha «my» pro snadné 
vyvolání často používané polohy 
závěsu.

•  Nastavitelná rychlost posuvu závěsu: 
12,5 cm/s až 20 cm/s.

Tichý

•  Velmi nízká hladina hluku 
motoru: 44 dB(A).

•  Soft start and soft stop - pomalý 
rozjezd a dojezd.

GlydeaTm, všechny přednosti SOMFY

Výměnné plug-in moduly

Snadné uvedení do provozu

•  Vestavěný napájecí zdroj.
•  Nastavení koncových poloh: 

automatické nebo manuální.

Inovace Somfy

•  Testován na 15 let provozu.
•  5 let záruka.
•  Mezinárodní certifikace.

Standardní montáž

Montáž do 
podhledového 
stropu

možnosti instalace

•  Dva typy stropních držáků.
•  Polohu motoru (vlevo nebo vpravo) 

lze snadno změnit na místě instalace.
•  Možnost skrytí pohonu do podhledu:

moDULy PLUG-In:

•  Přijímač RTS
•  Rozhraní RS485
•  Tandemové 

řízení
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Pákový stropní držák: 
minimální prosvítání 
mezi stropem a vodicí 
lištou

Rychloupínací stropní 
držák: snadná montáž

Pohonný řemen
Motor lze na místě 
montáže snadno  
instalovat i na opačnou 
stranu vodicí lišty

Široká nabídka pro různé typy a tvary závěsů

OTEVíRáNí K jEDNé STRANě OTEVíRáNí zE STřEDU

DALŠí TVARY záVěSU

GlydeaTm 35 l
35 kg / 10 m

l
35 kg / 10 m

GlydeaTm 60e l
60 kg / 10 m

l
60 kg / 10 m

GlydeaTm 60e 
Tandem

l
100 kg / 15 m

l
100 kg / 15 m

Mnoho možností ovládání
Standardní výbava

•  Ovládání bezpotenciálovým kontaktem nebo povely
  230 V / 50 Hz.

•  Ovládání spínačem nebo automatickými řídicími systémy.

Pohon GlydeaTm může být osazen plug-in moduly  
pro ovládání jinými řídicími systémy:

Přijímač RTS
Kompatibilní se všemi dálkovými ovladači Somfy RTS.

modul RS485
Pro obousměrnou komunikaci se systémy inteligentního domu.

Tandemový modul
Pro spojení dvou pohonů GlydeaTM 60eDCT na jedné  
vodicí liště, pak lze pohánět závěs o hmotnosti až 100 kg.
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Somfy, spol. s r.o. 
Na Radosti 413 
155 21  Praha 5 - Zličín
tel.:  +420 267 910 007  

+420 267 913 076-8 
e-mail: somfy@somfy.cz
www.somfy.cz
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