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SOMMER představuje:

Příslušenství pro pohony garážových vrat base+ a pro+

RUČNÍ OVLADAČ
PEARL VIBE JE TEĎ
K DOSTÁNÍ I V MÉ
OBLÍBENÉ BARVĚ!

Melanie Sommer
Oddělení vzdělávání
SOMMER Kirchheim

Pearl Vibe
Čtyřkanálový ruční ovladač
• obousměrný systém dálkového ovládání SOMloq2
• hmatová zpětná vazba povelů dálkového ovládání prostřednictvím vibrací
• úsporný vibrační motor pro dlouhou životnost baterií
• zpětně kompatibilní se systémem Somloq Rollingcode,
umožňuje tak ovládat stávající pohony a dálkové přijímače

# 4019V000 – černý/červený
# 4019V001 – černý/růžový
# 4019V003 – bílá/růžová
# 4019V021 – bílá/ušlechtilá ocel

S RUČNÍM OVLADAČEM
PEARL STATUS MŮŽU
POHODLNĚ ZJISTIT
STAV VRAT KLIDNĚ
I Z OBÝVACÍHO
POKOJE.
Anja Höflinger
Oddělení prodeje a exportu
SOMMER Kirchheim

Pearl Status
Tříkanálový ruční ovladač
• obousměrný systém dálkového ovládání SOMloq2
• pohodlná signalizace stavu vratu / stavu přijímače po stisknutí
speciálního , červeně označeného tlačítka bez vizuálního kontaktu přímo
z gauče nebo bytu
• hmatová zpětná vazba povelů dálkového ovládání prostřednictvím vibrací
• úsporný vibrační motor pro dlouhou životnost baterií
• zpětně kompatibilní se systémem Somloq Rollingcode,
umožňuje tak ovládat stávající pohony a dálkové přijímače

# S10448-00001

S OVLADAČEM SLIDER
VIBE MÁM DÍKY VIBRACÍM
OKAMŽITĚ ZPĚTNOU
VAZBU VYSLANÉHO
POVELU DÁLKOVÉHO
OVLÁDÁNÍ.
Jie Wei
Oddělení nákupu
SOMMER Kirchheim

Slider Vibe
Čtyřkanálový ruční ovladač
• obousměrný systém dálkového ovládání SOMloq2
• hmatová zpětná vazba povelů dálkového ovládání
prostřednictvím vibrací
• vysoce kvalitní, moderní design s aplikací z nerezové oceli
• zasouvací funkce na ochranu před neúmyslnou aktivací
• úsporný vibrační motor pro dlouhou životnost baterií
• zpětně kompatibilní se systémem Somloq Rollingcode,
umožňuje tak ovládat stávající pohony a dálkové přijímače
# S10202-00001

DÍKY ROZŠÍŘENÍ
PAMĚTI MEMO MOHU
BEZ PROBLÉMU VYBAVIT
DOKONCE I POHON
TIGA.
Stefan Wanner
Oddělení Akademie SOMMER
SOMMER Kirchheim

Memo
Rozšíření paměti
• slouží k rozšíření paměti až na 450 paměťových míst
• v případě servisu lze uložená data jednoduše aplikovat na nový vozík
• vhodné i pro podzemní garáže

# 10373

MOJE AUTO JE JAKO
MOJE DÍTĚ. DÍKY ZAŘÍZENÍ
SENSO MÁM GARÁŽ
SKVĚLE KLIMATIZOVANOU
A NEMUSÍM SE BÁT
REZAVĚNÍ NEBO PLÍSNĚ.
Stefan Matzke
Oddělení produktového managementu
SOMMER Kirchheim

Senso
Senzor vlhkosti
• měří teplotu a vlhkost vzduchu v garáži
• automatické pootevření vrat pro zajištění dokonalé
cirkulace vzduchu
• po dosažení optimální hodnoty se vrata zavřou a riziko tvorby
plísně je sníženo
# 10371

AUTO, ELEKTROKOLO
I SEKAČKA ...
S PŘÍDAVNÝM
ZÁMKEM LOCK JE
MOJE GARÁŽ BEZPEČNĚ
ZAJIŠTĚNÁ.
Michaela Leconte
Oddělení zákaznického servisu
SOMMER Kirchheim

Lock
Zajišťovací magnet
• mechanické blokování motoru v každé poloze až do síly záběru 300 kg
• vylepšení stávající ochrany proti vloupání
# 1651V000
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DÍKY VAROVNÉMU
SIGNÁLU PŘI VLOUPÁNÍ JE
MOJE GARÁŽ DOKONALE
VYBAVENÁ. BUZZER SE
STARÁ O AKUSTICKOU
BEZPEČNOST.
Lamiae El Atillah
Oddělení prodeje a exportu
SOMMER Kirchheim

Bzučák
Výstražný bzučák / alarm
• alarm rozpozná pokus o násilné vniknutí a vydá výstrahu
hlasitým zvukovým signálem
• výstražný bzučák signalizuje zavírání vrat nebo volitelně
otevření průchozích dveří akustickým signálem
• doba aktivace při otevření průchozích dveří je nastavitelná,
takže lze realizovat i funkci DoorBell
• možnost nastavení předběžné výstrahy před zavřením.
Předběžná výstraha je signalizována pulzujícím pípáním

# 7043V000

V GARÁŽI UŽ
NEPOTŘEBUJI ŽÁDNOU
LAMPU. DÍKY OSVĚTLENÍ
LUMI+ SI TU MŮŽU BEZ
PROBLÉMU ČÍST.
Sandra Clement
Oddělení administrativy
SOMMER Kirchheim

Lumi+/Lumi pro+
Přídavné LED osvětlení
• doplňkové LED osvětlení pro stropní řídicí jednotku (base+)
nebo oddělenou řídící jednotku na stěně (pro+)
• zapínání a vypínání zároveň s osvětlením na vozíku
• snadné zapínání a vypínání ručním ovladačem pomocí
funkce osvětlení
• možnost nastavení doby osvětlení prostřednictvím servisního
rozhraní SOMlink
# 7041V000 Lumi+
# S10205-00001 Lumi pro+

PŘÍDAVNÉ RELAY
UMOŽŇUJE OVLÁDAT
OSVĚTLENÍ NA DVOŘE
POHODLNĚ SOUČASNĚ
S POHONEM.
Jasmin Fiorito
Oddělení tuzemského prodeje
SOMMER Kirchheim

Relay
Přídavné relé
• umožňuje ovládání osvětlení garáže nebo dvora
• zapínání a vypínání zároveň s osvětlením na vozíku
• obdrží-li pohon povel dálkového ovládání, relé se
automaticky aktivuje a zapne osvětlení garáže/dvora
• snadné zapínání a vypínání ručním ovladačem pomocí
funkce osvětlení
• lze použít pro indikaci stavu vrat
# 7042V000

RÁD BYCH MĚL SOMlink
PRO SVOU ŽENU!
MOHL BYCH SI NASTAVIT
VŠECHNO TAK, JAK BYCH
CHTĚL (NAPŘÍKLAD SERVIS
PO 10 000 CYKLECH).
Steffen Schaaf
Oddělení prodeje a exportu
SOMMER Kirchheim

SOMlink
Servisní rozhraní pro specializované prodejce
• inteligentní řídící technika
• dodatečné možnosti nastavení vlastností a parametrů
(např. doby osvětlení) prostřednictvím webové aplikace
zcela snadno přes chytrý telefon nebo tablet
# 7040V000

PROSTĚ ZAPARKUJI!
NAPROSTO BEZ
PROBLÉMU. MŮJ LASER
MĚ POHODLNĚ NAVEDE
DO GARÁŽE!
Bianca Knödler
Oddělení marketingu
SOMMER Kirchheim

Laser
Laser parkovací polohy
• optická pomoc pro perfektní zaparkování vozidla v garáži
• je aktivní během procesu otevírání a nastavené doby osvětlení

# 10378

MŮJ DETEKTOR
MOTION AUTOMATICKY
ZAPNE OSVĚTLENÍ
POHONU. MŮŽU SE
TAK POHYBOVAT BEZ
NEBEZPEČÍ ÚRAZU.
Maximilian Müller
Oddělení vzdělávání
SOMMER Kirchheim

Motion
Detektor pohybu
• zaznamenává prostřednictvím pasivního infračerveného snímače
neviditelné tepelné vyzařování pohybujících se těl (člověk/zvíře atd.)
a reaguje na ně
• bezpečný pohyb při vstupu do garáže.
Osvětlení pohonu (doplňkové osvětlení / Relay)
se automaticky zapne a svítí po dobu 180 sekund
(tovární nastavení)
• možnost nastavení doby osvětlení prostřednictvím
servisního rozhraní SOMlink

# S10343-00001

MŮJ POHON MĚ
NENECHÁ NA HOLIČKÁCH
ANI PŘI VÝPADKU
PROUDU! NAPÁJENÍ
KRÁTKODOBĚ ZAJISTÍ
ACCU.
Alessandra Incardona
Oddělení vzdělávání
SOMMER Kirchheim

Accu
Nouzové napájení
• v případě výpadku proudu krátkodobě převezme elektrické napájení
pohonu na >5 cyklů vrat v průběhu 12 h
# S10523-00001

Pearl
# 4018V000 – černý/červený
# 4018V001 – černý/růžový
# 4018V003 – bílá/růžová
# 4018V020 – bílá/ušlechtilá ocel

Čtyřkanálový ruční ovladač

Pearl Twin (zanedlouho v nabídce)
# S10019-00001

Dvoukanálový ruční ovladač

Držák ručního ovladače Pearl
# 4643V000 – černý
# 4643V001 – bílý

• držák k připevnění ručního ovladače ve vozidle
nebo na stěnu
• lze použít pro všechny ruční ovladače řady Pearl

Klip pro ruční ovladač Pearl
# S10092-00001

• klip na sluneční clonu ve vozidle
• lze použít pro všechny ruční ovladače řady Pearl

Slider+
# S10305-00001

Čtyřkanálový ruční ovladač s výsuvným krytem

Telecody+
# S10212-00001

Dvanáctikanálový ruční ovladač se zpětnou vazbou
prostřednictvím LED

SOMtouch
# S10447-00001 – bílé/bílé
# S10447-00002 – antracitové/bílé

Dvoukanálový dálkový ovladač na stěnu. Po stisknutí
malého tlačítka získáte informaci o stavu vrat.

Světelná závora do zárubně
#7028V000

Světelnou závoru je možné namontovat přímo do
zárubně.
Sada světelné závory do zárubně včetně 20m
propojovacího kabelu
# 7028V001
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Set pro prodloužení kolejnice
# 10460V000

Délka 1 096 mm, vč. stropního zavěšení,
izolátoru řetězu (vč. magnetu)

Set pro prodloužení kolejnice
# S10868-00001

Délka 543 mm, vč. stropního
zavěšení, izolátoru řetězu (vč. magnetu)

Sada k zavěšení vodicí kolejnice ke stropu
# 1646V000

Pro kolejnici MS 1,25 mm; vč. upevňovacího materiálu

Doplněk ke stropnímu zavěšení
# S10178-00001

Při použití úhelníku k upevnění na strop
širšího než 18mm.

Sada kování pro vratové křídlo
# 1650V000

Vč. šroubů, čepů, jednodílné konzoly na vratové křídlo

Sada kování pro vratové křídlo
# S10201-00001

Vč. šroubů, čepů, kompletní konzoly na vratové křídlo

Sada kování pro vratové křídlo
# S10228-00001

Vč. šroubů, čepů
typ H

Sada kování pro nízké nadpraží
# 7044V000

ma

Vč. zásuvného adaptéru pro gar. pohon vzadu

x. 3

0°

Kování pro rámy vrat
# S10355-00001

Napojení příčného nosníku stropního zavěšení

Conex
# S10807-00001

Deska umožňuje nastavit provozní režim definovaného
otevírání/definovaného zavírání kabelem připojeným
ovladačem, např. tlačítkem.

Output OC
#S10854-00001

Deska umožňuje vysílat stav vrat přes výstup "open
collector“ do domovního automatizačního systému.
Nástrčná na místo relé.

Vnitřní nástěnné tlačítko Wallstation AP
#S10834-00001

• vysílá povely k otevření/zastavení/zavření
• zapíná / vypíná osvětlení
(osvětlení pohonu/Lumi/Relay)
• funkce blokování dálkového ovládání,
externího tlačítka, větrání

Další firmy skupiny SOMMER:

www.aperto-torantriebe.de

Chyby tisku, omyly a technické změny vyhrazeny.

www.doco-international.com
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