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vodící lišta koncová lištalátkakazeta

kazeta

kazeta

Z čeho se skládá systém SY-SKY

Základní informace

i - V případě, kdy není barva kazet specifikována, je standardem 01 - bílá.

Dvoumotorový stínicí systém skládající se ze dvou kazet, koncové 
lišty, vodicích lišt a externí řídicí jednotky vhodný pro použití ve 

vodorovné i nakloněné poloze. Látka je vedena podél vodicích lišt. 
Systém je určen pouze pro použití v interiéru.

L

Dimensions:

 

Fabric:

ALT

Standard cabling 2 cables outputs  

W

1 cables output  

Customer:

ALU colour:

ART

W

L

BRT

ART

230

BRT
ALT

ART + BRT

Remote control

Demanded 
delivery term:

ORDER FORM

Control box cover in RAL colour 

BLT

OR

1 cables output: one motor cable placed in the guide,  the system mounted assembled

ALT + BLT

BEMATECH SY-SKY

Reference:

Datum:

BLT

Options:

160

8
6

Box na řídicí jednotku

Externí řídicí jednotka



BLT
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délka (l)

šířk
a (w

)

Definice rozměrů systému SY-SKY !

Pokud je šířka systému menší než 
1/3 jeho délky, nemůžeme garanto-
vat jeho funkčnost.

Určení vývodu kabelu

Základní informace
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Katalog látek
Legenda (CZ)

Reference

A/178   cenová skupina A / kód látky 178
             

Složení
PES       polyester
CO        bavlna
LI           len
VI          viskóza
PVC      pvc
FG  skelné vlákno
Trevira CS nehoř lavé vlákno
Metallic  metalický zátěr

Světelná propustnost
    

průhledná látka

průsvitná látka

zatemňující látka

plně zatemňující látka

Charakteristika

čištění suchým hadříkem

římské rolety

látku není možné otáčet

nehořlavá látka

teflonová vrstva

čištění mokrým hadříkem

Produkty     

látkové rolety

propustnost světla

vertikální žaluzie

faktor otevření u screenových látek

Tv 

OF

TEFLON

TWINTEX

            

odolnost proti zvýšené vlhkosti

panelové posuvné stěny

vhodné pro střešní okna

twintex

max. plocha (m²)

Rozměry 

BLOCK 
SYSTEM

MINI mini kazeta

block systém (kazetový systém)

maximální rozměry (cm) 
při spojení látky

maximální rozměry (cm) bez spoje 
při otočení látky. 
Pozor, při otočení látky může dojít ke změně

 orientace vzoru. 

maximální rozměry (cm) bez spoje 
při standardní orientaci látky

Údaje uvedené v katalogu látek jsou pouze informativní.

pohlcuje hluk

čištění lehce navlhčeným hadříkem

Reference
D/758 
Cenová skupina: D
Kód látky: 758

Composition
PES (Polyester)
FG (Skelné vlákno)
PVC (Polyvinyl chlorid)

light permeability

Characteristics

Legenda

Legenda (CZ)

Reference

A/178   cenová skupina A / kód látky 178
             

Složení
PES       polyester
CO        bavlna
LI           len
VI          viskóza
PVC      pvc
FG  skelné vlákno
Trevira CS nehoř lavé vlákno
Metallic  metalický zátěr

Světelná propustnost
    

průhledná látka

průsvitná látka

zatemňující látka

plně zatemňující látka

Charakteristika

čištění suchým hadříkem

římské rolety

látku není možné otáčet

nehořlavá látka

teflonová vrstva

čištění mokrým hadříkem

Produkty     

látkové rolety

propustnost světla

vertikální žaluzie

faktor otevření u screenových látek

Tv 

OF

TEFLON

TWINTEX

            

odolnost proti zvýšené vlhkosti

panelové posuvné stěny

vhodné pro střešní okna

twintex

max. plocha (m²)

Rozměry 

BLOCK 
SYSTEM

MINI mini kazeta

block systém (kazetový systém)

maximální rozměry (cm) 
při spojení látky

maximální rozměry (cm) bez spoje 
při otočení látky. 
Pozor, při otočení látky může dojít ke změně

 orientace vzoru. 

maximální rozměry (cm) bez spoje 
při standardní orientaci látky

Údaje uvedené v katalogu látek jsou pouze informativní.

pohlcuje hluk

čištění lehce navlhčeným hadříkem

Legenda (CZ)

Reference

A/178   cenová skupina A / kód látky 178
             

Složení
PES       polyester
CO        bavlna
LI           len
VI          viskóza
PVC      pvc
FG  skelné vlákno
Trevira CS nehoř lavé vlákno
Metallic  metalický zátěr

Světelná propustnost
    

průhledná látka

průsvitná látka

zatemňující látka

plně zatemňující látka

Charakteristika

čištění suchým hadříkem

římské rolety

látku není možné otáčet

nehořlavá látka

teflonová vrstva

čištění mokrým hadříkem

Produkty     

látkové rolety

propustnost světla

vertikální žaluzie

faktor otevření u screenových látek

Tv 

OF

TEFLON

TWINTEX

            

odolnost proti zvýšené vlhkosti

panelové posuvné stěny

vhodné pro střešní okna

twintex

max. plocha (m²)

Rozměry 

BLOCK 
SYSTEM

MINI mini kazeta

block systém (kazetový systém)

maximální rozměry (cm) 
při spojení látky

maximální rozměry (cm) bez spoje 
při otočení látky. 
Pozor, při otočení látky může dojít ke změně

 orientace vzoru. 

maximální rozměry (cm) bez spoje 
při standardní orientaci látky

Údaje uvedené v katalogu látek jsou pouze informativní.

pohlcuje hluk

čištění lehce navlhčeným hadříkem

Legenda (CZ)

Reference

A/178   cenová skupina A / kód látky 178
             

Složení
PES       polyester
CO        bavlna
LI           len
VI          viskóza
PVC      pvc
FG  skelné vlákno
Trevira CS nehoř lavé vlákno
Metallic  metalický zátěr

Světelná propustnost
    

průhledná látka

průsvitná látka

zatemňující látka

plně zatemňující látka

Charakteristika

čištění suchým hadříkem

římské rolety

látku není možné otáčet

nehořlavá látka

teflonová vrstva

čištění mokrým hadříkem

Produkty     

látkové rolety

propustnost světla

vertikální žaluzie

faktor otevření u screenových látek

Tv 

OF

TEFLON

TWINTEX

            

odolnost proti zvýšené vlhkosti

panelové posuvné stěny

vhodné pro střešní okna

twintex

max. plocha (m²)

Rozměry 

BLOCK 
SYSTEM

MINI mini kazeta

block systém (kazetový systém)

maximální rozměry (cm) 
při spojení látky

maximální rozměry (cm) bez spoje 
při otočení látky. 
Pozor, při otočení látky může dojít ke změně

 orientace vzoru. 

maximální rozměry (cm) bez spoje 
při standardní orientaci látky

Údaje uvedené v katalogu látek jsou pouze informativní.

pohlcuje hluk

čištění lehce navlhčeným hadříkem

Základní informace

Substance

Exteriérový screen
H/922044

H/9250265

H/922135

H/922051

H/922046

H/922171

H/922045

H/922043

H/922047



89S

32

46 BLT

180°
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  -BX..  RAL

SY-SKY 103S
SYSKY103S-MOT..
 ovládání motoru

max.rozměry 
solTis 92

šířka 4000 2000

délka 2800 5000

Rozměry a možnosti kotvení
montáž na lištu

-MIF

Možnosti montáže:

Určení vývodu kabelu



131

       
  -BX..  RAL

131

32

46 BLT

180°
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SY-SKY 131S
SYSKY131S-MOT..
motor control

max.rozměry 
solTis 92

šířka 4000 2000

délka 2800 6200

Rozměry a možnosti kotvení
montáž na lištu

-MIF
Určení vývodu kabelu

Možnosti montáže:



verandOvÉ systÉmy > SY-SKYMotorické ovládání - specifikace a doplňky

+ Ovládání
spínač Time®

SWTIME

+ Dálkové ovládání RTS

1 kanálový ovladač přenosný
Telis 1
TELIS1W

 

1 kanálový ovladač nástěnný
smoove origin
ORIGIN

Na přání zákazníka jsou pozice ovladače nastaveny dle požadovaných 

instrukcí (kanál – výrobek, párování atd.). 

-PROGRAM


