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Celiane™
sterowanie roletami

Pak. Nr ref. Mechanizmy sterowania rolet 6 A – 250 V~
łącznik do bezpośredniego sterowania roletami

10 0676 01 Do bezpośredniego włączania silnika.
Sterowanie rolet, zasłon, baldachimów.

przycisk do bezpośredniego sterowania roletami
10 0676 03 Do sterowania bezpośrednio silnikiem rolet

(góra-stop-dół).
Współpracuje z przekaźnikiem nr ref. 0676 22.

przycisk do pośredniego sterowania roletami
10 0676 02 Do sterowania poprzez elektroniczny układ 

sterujący (góra-stop-dół).

programator czasowy do sterowania 
roletami
Zegar do sterowania roletami

1 0676 21 Do programowanego podnoszenia 
i opuszczania rolet.
Możliwe nadrzędne sterowanie ręczne.
Zasilanie: 230 V~ 50 Hz.

Obciążalność: 3 A – 250 V~.
przekaźnik do sterowników grupowych

1 0676 22 Jest stosowany do jednoczesnego sterowania 
kilkoma roletami w połączeniu z łącznikiem 
programowalnym.

Sterownik rolet zasilanych napięciem 
stałym

10 0676 04 Do sterowania silnikiem rolety zasilanej 
napięciem stałym.

Sterownik bezprzewodowy rolet, 
kompatybilny z rTS 

1 0672 69 Przeznaczony do zdalnego sterowania
roletami RTS 
Wysyła radiowe sygnały do silnika RTS, sterując 
podnoszeniem, opuszczaniem i zatrzymaniem.
Zasięg 50 m w otwartej przestrzeni.

Zasilany z 1 baterii litowej CR 2032 3 V (w zestawie).
Mocowany bezpośrednio na ścianie w odpowiednim 
miejscu, bez potrzeby stosowania puszki podtynkowej. 

Celiane™
mechanizmy z kluczem, łączniki hotelowe

Pak. Nr ref. Mechanizmy z kluczem
Do montażu z wkładką nr ref. 0697 95 lub 
ze standardową wkładką europejską.
Montaż w puszce min. 50 mm.
łącznik przełączany kluczem, 2-pozycyjny

1 0670 09 2 zestyki NO – 6 A – 230 V~.
Klucz można wyjąć w obydwu położeniach.

przycisk 3-pozycyjny przełączany kluczem
1 0670 39 Zestyk przełączny z położeniem wyłączenia 

– 6 A – 230 V~.
Klucz można wyjąć w pozycji zamkniętej.

wkładka z kluczami
1 0697 95 Wkładka europejska.

Dostarczana z 3 kluczami.

łącznik na klucz do oświetlenia awaryjnego
1 0675 31 Do jednoczesnego zdalnego wyłączania 

oświetlenia podstawowego i ustawiania stanu 
spoczynkowego oświetlenia awaryjnego. 
Może być używany do zwiększenia liczby 

punktów wyłączających oświetlenie w budynku (np.: 
jeden punkt przy każdym wejściu). Stosowany 
z nakładką nr ref. 0681 99 (biała) lub nr ref. 0684 99 
(tytanowa). 

łączniki hotelowe
Służą do załączenia obwodu poprzez wsunięcie 
klucza-breloka lub karty dostępowej.
Opóźnienie wyłączania 30 s po wyjęciu karty.
Przy montażu z innymi łącznikami rozstaw otworów 
montażowych wynosi 71 mm. 
Zasilanie 230 V~ 50 Hz.

1 0675 63 Łącznik hotelowy mechaniczny na kartę
formatu ISO 50 x 80 mm
(rozmiar karty kredytowej) 

1 0675 64 Łącznik hotelowy na kartę z chipem 
13,56 MHz

10 0898 06 Klucz-brelok.
Do stosowania z łącznikiem hotelowym 
nr ref. 0675 63.
Posiada oprawkę etykiety.

Posiada uchwyt etykiety w kolorze przydymionym.
Rozmiar etykiety: wys. x szer. – 38 x 96 mm.
Rozmiar części roboczej: wys. x szer. – 42 x 45 mm.

10 0767 11 Karta hotelowa standardu ISO, Mifare 
13,56 MHz.
Do stosowania z łącznikiem hotelowym 
nr ref. 0675 64.
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