Sistema de Comando WMS
WAREMA-CRUZFER

Com o sistema de comando via rádio da WAREMA, controlar a sua
proteção solar e/ou a sua iluminação requere o mínimo de trabalho
e instalação elétrica.
Este sistema universal prevê a extensão do mesmo a qualquer altura com componentes adicionais novos. A WAREMA oferece a solução perfeita, fruto da experiência requerida pela utilização dos
produtos de proteção solar.
Os estores exteriores por exemplo, são confortavelmente controlados via rádio e com sistema horário lógico, podendo o mesmo estar
disponível para toldos e telas de vários tipos.
O sistema WMS de comando à distância em conjunto com sensor
de vento/sol permite controlar a sua proteção solar sem necessidade de cablagens, com flexibilidade e fiabilidade.
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Benefícios
Ideal para a orientação dos sistemas de estores exteriores
Capacidade de controlo de todas as proteções solares de dentroda habitação
Sequência de controlo com possibilidade de até 8 sequências diferentes
Programação simples e utilização via PC
Mecanismo de orientação das lamelas nos sistemas de estores
exteriores
Alta fiabilidade através de feedback ótico das ações desempenhadas

Atuador WMS
O atuador é apropriado para instalações na
caixa de derivação e tem as mesmas funcionalidades do recetor WMS é por isso um
multi sistema para integrar com os outros
sistemas da rede. Todas as funções, tais
como, funções automáticas, de conforto,
cenários, etc. são armazenadas no atuador
diretamente. O atuador WMS pode com
certeza receber e avaliar os valores medidos pelas centrais (Plus/Eco). Também é
possível ser instalado juntamente com um
interruptor de parede.

Recetor WMS
Com um novo design o recetor WMS ganhou uma nova vida, podendo ser aplicado
diretamente nos cabos de ligação da proteção solar. Este produto também envia a
informação recebida para o emissor para
o mesmo saber o que se passa na proteção
solar.

WMS Studio Software
É extremamente fácil a programação e parametrização da rede wireless do sistema
WMS usando o software WMS STUDIO. O
menu simplificado com uma estrutura organizada permite que a sua configuração
em fases não possibilite que algum passo
seja esquecido. Todas as ordens/informações são gravadas tendo a possibilidade de
as alterar as vezes que quiser. Isto permite
a parametrização ou inclusão/exclusão de
dispositivos com apenas alguns passos.

Sistema WMS WEBCONTROL
A Warema disponibiliza o novo modelo de
comando à distancia, graças à solução WMS
WEB CONTROL, que possibilita a utilização
de um Smartphone, Tablet e/ou PC como
comando do sistema de proteção solar.
Para obtenção desta solução, necessita da
utilização do sistema recetor WMS, juntamente com Rede WIFI ligada a uma caixa de
controlo WMS WEBCONTROL. Para mais
informações, consulte o nosso departamento comercial.

PROT. SOLAR INTERIOR

WMS Central plus
A central plus grava a luminosidade exterior, o amanhecer / anoitecer, a velocidade
de vento, a quantidade de precipitação e
também a temperatura exterior enviando
essa informação para o emissor. Trabalha
com 230v de corrente.
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COMANDOS ELÉCTRICOS

OUTROS PRODUTOS

WMS Central eco
A central eco grava a luminosidade exterior,
o amanhecer/anoitecer e a velocidade de
vento e envia essa informação para o emissor. Tem um sistema autónomo de energia
através de um painel solar e por isso consegue ser instalado em qualquer parte do
edifício independentemente de ter ou não
instalação elétrica.

OUTDOOR LIVING

PROT. SOLAR FACHADA

TELAS EXTERIORES ESTORES EXTERIORES GERAL
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