
Maestria 50+ io

Všestranná
a dokonalá



Jeden pohon pro všechny typy vertikálních látkových clon 

Maestria 50+ io vám přináší snadný způsob, jak  vyřešit  instalace různých typů vertikálních 
látkových clon jedním Všestranným pohonem. Navíc si tím zjednodušíte řízení objednávek  
i zásob ve vaší firmě.

Standardní screen 

s lankovým i kolejnicovým 

vedením

Screen se zámky

automatickými i manuálními

Zip Screen 

První Somfy pohon 

pro toto řešení

maestria 50+ io

MASTER CONTROL



V ČEM SPOČÍVÁ      
   DOKONALOST:
→  Všestranný motor 

 ›   Umožňuje nastavení pro standardní screen, screen               

s automatickými i manuálními zámky, zip screen

→  Detekce překážek

  ›   Nový přístup pro rozpoznání opravdových překážek, 

specifické funkce pro zip screeny

→ Nejvyšší preciznost a variabilní nastavení    

 koncových dorazů

→ Přesná mezipoloha

→ Napínací a povolovací impuls

→ Bezdrátová komunikace s čidly

→ Kompatibilita s EMS2

K instalaci screenů a zejména zip screenů jsou zapotřebí výborné 

znalosti. Avšak s pohonem Maestria 50+ io si můžete být jisti  

rychlou a snadnou instalací.

→ Tři režimy pro nastavení koncových dorazů 

  ›   automatický

  ›   polo-automatický (automatické horní koncové dorazy  

a manuální dolní koncové dorazy)

  ›   manuální

→ Přesné nastavení dálkovými ovladači: 

  ›   ultra-precizní nastavení koncových dorazů s přesností  

až na 5 mm a to i při vysoké rychlosti

INSTALACE UŽ NEMŮŽE
    BÝT JEDNODUŠŠÍ

Proč Somfy?

Somfy poskytuje 
záruku pět let na 
pohony a řízení  
pro markýzy.

Společnost Somfy je největším světovým výrobcem 
 a dodava-telem pohonné techniky a řízení pro  
předokenní rolety, markýzy, žaluzie, garážová  
vrata a vjezdové brány. Všechny výrobky  
jsou podrobovány náročným zkouškám za 
nejobtížnějších podmínek. Každý pohon Somfy je  
ve výrobním závodě pečlivě zkoušen. Pohony,  
stejně jako všechny ostatní výrobky Somfy, 
samozřejmě odpovídají platným bezpečnostním 
normám.



Tři mobilní aplikace vyvinuté Somfy: 

Tahoma® 
Webové rozhraní pro 
ovládání všech zařízení  
v domácnosti.

Connexoon Window 
Rozhraní pro ovládání oken, 
vertikálních žaluzií, rolet, 
venkovních žaluzií, alarmů, 
oken VELUX, světel, senzorů 
a elektrických zásuvek.

Connexoon Terrace  
Rozhraní pro 
ovládání terasových 
markýz,vertikálních žaluzií pro 
pergoly, clon, světel, senzorů  
a el. zásuvek.

Nina 
Ovladač s dotykovou obrazovkou pro 
všechna zařízení  io-homecontrol® 
v domácnosti, s funkcí centralizace 
a zobrazení zpětné informace

Smoove io 
1 kanálový nástěnný dotykový 
ovladač

Situo 1 a 5 io II 
Dálkové ovládání pro 1 nebo 5 kanálů

OVLÁDÁNÍ

CONNECTED SOLUTIONS

→ Zcela bezpečná technologie

→ Maximální spolehlivost (radiový přenos)

→ Zpětná vazba v reálném čase 

→  Otevřený protokol kompatibilní i s výrobky 

jiných předních značek zařízení a automatizace 

domácnosti

    

Maestria 50+ io je kompatibilní s širokou řadou ovladačů

radio 

io-homecontrol®



                        

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý kroutící moment (Nm) 6 6 10 10 15 15 25 35

Rychlost (rpm) 17 32 17 32 17 32 17 17

Rozměr L1 605 655 655 655 655 675 655 675

Rozměr L2 590 640 640 640 640 660 640 660

Jmenovitý příkon 90 120 120 160 140 240 170 240

Délka kabelu 5 m

Max. Doba nepřetržitého chodu (min.) 4

Jmenovité napětí 230 V

Rozsah napájecího napětí  195,5 – 255 V

Kmitočet 50 Hz

Průřez vodiče 0,75 mm2

Způsob montáže
hvězdicová hlava

kulatá hlava

Stupeň krytí IP44

Stupeň ochrany tř. I

Provozní teplota
běžné používání = -10 °C až +40 °C

výjimečné používání (20 % životnosti, nesimultánní ) = -20 °C až +70 °C

Certifikace CE / NF / VDE

Použití pro hřídel min. Ø 50 x 1,5 mm

TECHNICKÉ ÚDAJE



Vy
dá

ní
 0

2/
20

20

Somfy, spol. s r.o.  
Bavorská 2780/2
155 00  Praha 5
tel.:  +420 273 139 139 
e-mail: somfy@somfy.cz 
www.somfy.cz

Somfy, spol. s r.o. 
organizačná zložka Slovakia  
Bratislavská 614
911 05 Trenčín
tel.:  +420 273 139 139 
e-mail: somfy@somfy.sk 
www.somfy.sk

                        


