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INOVAÇÃO E
DESENHO
PARA MAXIMIZAR O
CONFORTO
A Rollease Acmeda está comprometida com
a inovação e desenvolvimento que beneficia
os consumidores de maneira significativa.
Nosso Centro de Inovação e Design em Melbourne, Austrália, aproveita
o conhecimento e a experiência de mais de 20 engenheiros, desenhistas,
técnicos e gerentes de produtos para conceituar, desenvolver e testar
novas tecnologias e designs.
A linha Automate se beneficiou significativamente com o compromisso e
a abordagem de desenhos inovadores e um desenvolvimento calculado da
Rollease Acmeda.
Um sistema de ferragens desenhado para motorização
Motores silenciosos e persianas com acabamento
Suportes de vão de luz reduzidos
Os sistemas motorizados de persianas da Rollease Acmeda aparecem
e funcionam no melhor nível de qualidade devido a uma abordagem de
desenho unificado de ferragens e motorização.

UMA NOVA EXPERIÊNCIA DE
NÍVEL DE CONTROLE
O aplicativo Automate para telefone móvel permite um controle simples e intuitivo
e uma configuração do sistema a partir do seu telefone inteligente ou tablet.
Recursos avançados, como agendamento e acesso remoto, permitem aos usuários
tirar o máximo proveito de suas persianas inteligentes.

Controles remotos Interruptores de
Paradigm
parede Automate

Sensor de luz
Automate

Os controles remotos Paradigm
oferecem recursos modernos
incluindo telas LCD, controle e
precisão de nível individual, de
grupo e total, dando aos usuários
um controle completo a partir
de um controle remoto portátil
elegante.

Os sensores de luz Automate
gerenciam automaticamente
a iluminação natural em
cada janela, minimizando a
dependência e os custos de
luz artificial.

Disponível com 1 ou 15 canais.

Os interruptores de parede
Automate vêm em configurações
de encaixe e para embutir e
oferecem uma opção de controle
sensível para o controle do cômodo
e de toda a casa.
Disponível com 1, 5 ou 15 canais.

A casa nunca foi tão inteligente.
Controle, agendamento, automação...
instantaneamente do seu telefone ou voz.

A ESSÊNCIA DE
SUAS PERSIANAS
MOTORIZADAS
A plataforma Automate PULSE fornece a essência da
experiência da casa inteligente Automate.
Com wi-fi incorporado, simplesmente ligue-o onde for conveniente e
conecte-se à rede local sem fio. As persianas Automate podem ser
controladas do seu telefone inteligente/tablet ou integradas dentro de um
sistema de controle doméstico completo.

CONFIGURA
ATÉ 20
CRONÔMETROS

CONFIGURA
ATÉ 20
CENÁRIOS

GERENCIA
ATÉ 20
CÔMODOS

ASSITENTE DE
CONFIGURAÇÃO

GERENCIA
ATÉ 5 LOCAIS

COMUNIQUE-SE
COM
CONFIANÇA
O protocolo de comunicação ARC assegura que as
persianas motorizadas Automate sejam confiáveis,
expansivas e fáceis de usar... preparando o
caminho para as persianas das janelas da casa
inteligente de amanhã.

RS485 - Serial Interface to
3rd party automation.

COMUNICAÇÃO INTELIGENTE
A motorização Automate utiliza uma nova plataforma de
radiofrequência chamada Automate Radio Communication
(Comunicação de Rádio Automatizada) - ARC. O protocolo
de comunicação ARC utiliza uma frequência de rádio de
433mHz, bem conhecida por ser uma comunicação confiável
e potente no espaço de aparelhos domésticos conectados.
O protocolo Automate ARC também oferece comunicações
bidirecionais, que habilitam os usuários e os sistemas
conectados a experimentar um controle de persiana como
nunca antes.

^

ESTADO DE
CARGA DA
BATERIA

FEEDBACK
ANIMADO
AO VIVO

PROGRAMAÇÃO
EFICIENTE

1 CONTROLE
REMOTO PARA
OS SEUS
MOTORES ARC™

Ion-Lítio 0.2Nm
18 mm, ~48 DB
Até 121cm x 152cm

Ion-Lítio 1.1Nm
25 mm, ~46 DB
Até 213cm x 213cm

Os sensores de luz controlam
automaticamente a iluminação natural
em cada janela, minimizando a
dependência e os custos de luz artificial.

MELHOR
DA
CLASSE
(Q2.0)

Ion-Lítio Q2.0Nm
28 mm, ~44 DB
Até 304cm x 304cm

ÍON-LÍTIO AUTOMATE™
A linha central de motor da Automate, de Íon-Lítio, utiliza a tecnologia
mais avançada de bateria de íon-lítio integrada com as persianas.
Sem fios para uma remodelagem fácil
Duração prolongada da bateria com 500 ciclos esperados para cima / para baixo por carga

Ion-Lítio 3.0Nm
35 mm, ~44 DB
Até 304cm x 304cm

Recarregável a partir de carregador de parede 12v
Sem kit de bateria externa volumosa

FUNCIONA
COM BATERIA

CONTROLE
DE NÍVEL

POSIÇÃO
FAVORITA

RPM
SELECIONÁVEL

LUZ SOLAR BAIXA
Atualize os motores de íon-lítio para incluir o painel solar de
extração de luz baixa líder da indústria da Automate para um
sistema completamente autônomo de rede que praticamente
nunca precisa de cuidados.

OPERAÇÃO
SILENCIOSA

Ion-Lítio Q10.0Nm
45 mm=, ~42 DB
Até 426cm x 426cm

A SÉRIE AUTOMATE

™

PERSIANAS COM BATERIA E ÍON-LÍTIO

PERSIANAS COM FIOS C/A

PERSIANAS COM FIO C/C

CORTINADO

Ensine novos truques
para a sua casa

Potência, quando você
precisar

Desenhe com iluminação
natural

Cortina sua casa com luxo

As persianas motorizadas com bateria de íon-lítio
da Automate são uma perfeita remodelação para
casas existentes ou projetos comerciais pequenos.
Disponíveis nas aplicações populares Romana e
Rolô, os motores alimentados por íon-lítio não
precisam de fios elétricos, de kit de bateria externo
e nem de instalações complicadas.

As persianas Automate motorizadas por corrente
C/A são uma ótima escolha para casas com janelas
muito grandes e toldos, bem como para projetos
comerciais grandes.

As persianas Automate motorizadas por corrente
C/C são uma excelente escolha quando se projeta
uma casa nova, motorizando uma casa inteira
já existente, ou planejando um projeto pequeno
comercial. As persianas com fio C/C não precisam
de manutenção e a fiação C/C de baixa voltagem
mantém os custos de instalação no mínimo.

PERSIANA
CELULAR

PERSIANA
ROMANA

PERSIANA
ROLÔ

PERSIANA
VENEZIANA

Com capacidade de elevação de até 35 x 35 cm e
tempo de execução de até 4 minutos, as persianas
Automate motorizadas por corrente C/A são
adequadas para projetos de qualquer tamanho.

PERSIANA
CELULAR

PERSIANA
ROLÔ

PERSIANA
VENEZIANA

PERSIANA
CELULAR

PERSIANA
ROMANA

PERSIANA
ROLÔ

MOTORES RESIDENCIAIS | ÍON-LÍTIO
AUTOMATE E COM FIO C/C

PERSIANA
VENEZIANA

As cortinas motorizadas Automate são alimentadas
por uma voltagem de linha C/A, e podem suportar
até 60kg e 12m , e se comunicam usando o
protocolo ARC.
Além disso, o motor do cortinado apresenta uma
tecnologia inovadora Soft cortina, onde você pode
abrir ou fechar automaticamente as suas cortinas
com um toque suave.

CORTINADO

VERTICAIS

RESIDENCIAL | CORTINADO

MOTORES COMERCIAIS | COM FIO C/A AUTOMATE

APRECIE OS
MOMENTOS MAIS
BRILHANTES
As melhores persianas de janelas equilibram moda e funcionalidade. Elas
trazem calor para um espaço vivo, oferecem perspectivas para o mundo ao
redor e nos mantêm seguros.
As persianas AUTOMATE eliminam a corda física de operação, criando
um ambiente seguro para crianças e animais de estimação. Elas trazem
elementos de conforto e conveniência para o espaço que passamos a maior
parte de nossas vidas. Elas deixam entrar a luz que precisamos, quando
precisamos dela, e mantêm o resto de nossas vidas íntimas quando não
precisamos dela.

DEIXE-NOS
AJUDAR VOCÊ
Canal do YouTube da Rollease Acmeda
Suporte disponível em nosso website
www.rolleaseacmeda.com
Suporte por telefone
+1 203 964 1573

rolleaseacmeda.com

