
www.vestamatic.com

Det kompletta paketet.

Vestamatics Touch Centre – det moderna valet
för styrning av solskydd upp till fyra fasader.
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Vestamatic Partner

Enkelt, kraftfullt och modernt – vad mer kan du önska dig?

Våra kunniga återförsäljare hjälper dig att välja rätt och ger
dig en support utöver det vanliga.
Samtliga våra produkter är tillverkade och utvecklade i
Tyskland.

Automatisk styrning.

Touch Centre passar lika bra i privat-
miljö som till kontoret, skolan, biblioteket
eller vad du vill… både in- och utvändigt.

Via den 4-färgiga touchdisplayen styr du
enkelt dina solskydd och gör samtliga
inställningar. Du finner bl.a. funktioner för
vind, sol, regn, frost, snö, tid och tempe-
ratur.

De smarta funktionerna ger dig inte bara
inte en härlig inomhusmiljö beträffande
ljus och temperatur, dina solskydd kom-
mer dessutom hålla i många år då de
skyddas mot skador av t.ex vind och snö.

Smart installation.

Att systemet installeras och justeras
korrekt är självfallet viktigt för optimal
funktion – Åker solskydden åt rätt håll?,
Går dom till rätt position?, Är givarna rätt
installerade?, fungerar dom?... Vi har
därför byggt in en guide som hjälper dig
steg för steg och säkerstället att syste-
met är korrekt installerat.

Den väl tilltagna installationslådan med-
för att elektrikerna enkelt och snabbt kan
göra en bra installation. Den moderna
och smäckra manöverpanelen kan sedan
monteras på lämplig plats i fastigheten.

Integrerat lösenord för att undvika ändrin-
gar av systemet av misstag.

Inbyggd enkelthelt.

Touch Centre innehåller flera smarta
funktioner. Vad sägs t. ex. om automatisk
vinkling av persienner olika under året
eller automatisk inställning av tid?

Du kan skapa olika scenarion för att
förenkla handhavandet. Du kan t. ex. ha
ett scenario för vardagar och ett annat
för helger.

Skulle det finnas en funktion du saknar?
Kontakta oss så kan vi säkert hjälpa dig.


