commeo Radio Technology
för Smarta och
Säkra Hem

Engineering in motion

Engineering in motion

commeo gör livet lättare
Dubbelriktade radiolösningar garanterar många fördelar. Commeo, den nya radiogenerationen
från SELVE, kombinerar hög komfort, ökad säkerhet och enkel inställning. Systemet som ger
feedback på utförda kommandon, till exempel om alla solskydd är nerkörda, innebär att du
alltid har kontroll över dina solskydd i realtid. Istället för att ständigt hålla uppsikt kan du låta
commeo automatiskt sköta dina solskydd så att du får tid över åt annat.
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commeo Radio Technology
Solskyddstyrning på högsta nivå
commeo Multi Send
Funktion möter design! Den handhållna
sändaren med sin stora upplysta display,
erbjuder komfort och många olika funktioner. Med commeo Multi Send, utrustad
med 20 kanaler, 10 grupper samt tidur får
man med den nya sol-& vindautomatiken
commeo Marki WS en fulländad lösning.

commeo Wall Send
Väggsändare med sin platta konstruktion
passar i alla miljöer. Den är batteridriven
och monteras enkelt på vägg. Sändaren
finns i två olika nyanser av vitt.

commeo Motorer
Radiomotorerna garanterar en säker drift i alla
typer av solskydd som markiser, screens, rullgardiner och jalusier. De olika motortyperna
erbjuder många unika fördelar avseende installation och drift.
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commeo Multi Send – Modern design i din hand
Den nya handsändaren commeo Multi Send erbjuder både belyst display och modern design.
Med sina unika funktioner kan den styra alla typer av solskydd både individuellt, i grupp samt centralt.

Mycket modern, dubbelriktad överföring.
Stor, bakgrundsupplyst display.
Säkerhet genom återkoppling
via textmeddelande.
20 kanaler och 10 grupper med
tidur och astro funktion.
Individuell beteckning av solskydd
kanaler och grupper.
Kostnadsfritt konfigurationsverktyg
för en via PC enkel inställning.
Färgerna vit och svart.
Produkt med kvalitet „Made in Germany“.
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commeo Marki WS – Modern design på väggen
Commeo Marki WS är en ny sol- & vindautomatik med många förbättrade funktioner. Automatiska
solskydd ger bättre innemiljö och skyddar samtidigt din inredning mot blekning. Med commeo
Marki WS används dina solskydd när de behövs med hjälp av sol- & vind funktionerna.

Sensorn mäter och sändertrådlöst aktuella sol- & vindvärde till radiomotorerna.

Tre solsensorer garanterar
en säker solavkänning.

Enkel och flexibel
att montera.
De mjuka formerna gör
att sensorn passar alla
typer av fasader.

Nedåtvänd vindsnurra
minimerar risken för
nedisning.

Kappsling i ABS-plast
för att tåla det tuffa
nordiska klimatet.

Tröskelvärden för sol- & vind
justeras från handsändare.
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commeo Motorer – Den nya radiogenerationen
De nya commeo motorerna säkerställer bakåtkompabilitet, de fungerar även med styrningar
från SELVE’s äldre (enkelriktade) iveo system. Detta är något unikt i branschen och som visar
att SELVE satsar på långsiktighet och innovation. Så oavsett val av solskydd så har vi den rätta
motorn med de funktioner som är anpassade till just ditt solskydd.
•
•
•
•
•

Feedback - sänder tillbaka information till sändaren.
Längre räckvidd genom vidaresändning av signalen för säkrare radiokommunikation.
Bakåtkompabilitet - fungerar även med äldre radioprodukter i iveo serien.
Styrningsmöjlighet - kan också manövreras med trådbunden brytare.
Plug-in anslutningskabel (50 serien).

SE-RC – för standardmarkiser

Motorn med autostoppfunktion
som säkerställer full inkörning.

SE Plus-RC

SEZ-RC – för zip-screens
Motorn med autostoppfunktion
som skyddar duken mot nedisning,
hinder och vind.

SEZ-RC

SEM-RC – för helkassettmarkiser
Motorn med autostoppfunktion som
säkerställer full inkörning och
stängning av kassetten.

SEM Plus-RC
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commeo ger många möjligheter
Smarta solskydd och funktioner
Fördelarna med commeo
• Enkel och snabb programmering av

• Tack vare det unika rollingkod systemet ges

radiomotorer tack vare dubbelriktad
kommunikation.

alltid en trygg och säker radiokommunikation.

• Bakåtkompatibel: Motorer och mottagare

• Längre räckvidd genom vidaresändning av

fungerar även med iveo styrningar.

signalen från radiomotorer och mottagare.

• Feedback från radiomotorn till sändaren

• Fasta brytare kan anslutas: Gränslägesin-

om utförda kommandon.

ställning är möjlig med körsladd (testkabel).

Fönstermarkiser
Fönstermarkiser ger ett mycket bra inomhus klimat. Med commeo radioteknik kan du enkelt
styra dina fönstermarkiser med ett enkelt tryck
på en knapp på väggen eller handsändaren.
Markiserna startar individuellt eller i grupp.

Screens och textila solskydd
För att sköta textila solskydd på ett säkert sätt,
erbjuder SELVE motorer som klarar det mesta.
Solskydden körs automatiskt vid växlande väder och skyddas från skador för att öka livslängden.

Terrassmarkiser
Att på ett säkert sätt styra markiser med innovativa motorer och en smart sensorteknik är
enklare än någonsin. SELVE erbjuder ett komplett sortiment som sköter dina markiser automatiskt och förhindrar skador från väder och
vind.
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commeo Home Server * - upplev manöverkomforten på nytt
På semester, kontoret eller någon annanstans - commeo Home Server med automatisk återkoppling får du enkelt kontroll över dina markiser, screens, rullgardiner, jalusier och belysning.

Home Network
PCs/Laptops

commeo
Home Server

Surfplattor

Smartphones

• Åtkomst var som helst – när som helst.

• Kan eftermonteras till SELVE’s äldre iveo
mottagare tack vare den unika kompabiliteten.

• Enkel kontroll via smartphone,
surfplatta eller PC / laptop.

• Enkel programmering.
• Ingen Internet-anslutning krävs för att kon-

• Skapa scenarier vid givna tidpunkter.

trollera produkter i byggnaden.

• Upp till 64 mottagare kan styras.
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* lanseras under 2018

... från arbetsplatsen
Smart styrning av dina solskydd direkt från din
arbetsplats. Commeo Home Server gör det
möjligt var som helst – när som helst. Du får
alltid feedback på utförda kommandon.

... från caféet
Du kan alltid kontrollera om dina markiser är
uppe, rullgardiner nere och om lamporna är
tända via din smartphone.

... från din semester
Du kan ställa specifika scenarior under din semester som närvarosimulering vilket gör att
ditt hus ser bebott ut fastän du är bortrest.
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Sändare
commeo Multi Send
Beskrivning:
Dubbelriktad handsändare med 20 kanaler och 10 grupper. Visuell feedback via
bakgrunds belyst display om kommandot har genomförts korrekt.
Enkel programmering med ett kostnadsfritt konfigurationsverktyg för PC.

Referens nummer:
Vit
297724
Svart
297725

Funktioner:
• 20 kanaler, 9 grupper och 1 central grupp samt 1 timer per grupp.
• Valfria gruppkombinationer.
• Text funktioner via lit dot-matrix display.
• Textmeddelande från motor.
• commeo Multi Send konfigurationsvertyg för PC via USB.
• Astro/kvällsprogram, individuella/grupp program, semesterprogram.
• Manuell drift möjlig när som helst (ej vid vindblockering).
• Möjlighet att namnge mottagare, kanaler och grupper.

Mått:

42 x 169 mm

Exempel:

Spänning:

3 V DC

Batterityp:

2 x AAA

Kappslingsklass:

IP20

Omgivning:

Torrt rum

Driftstemperatur:

0 till +55 °C

Montage:

På vägg inomhus

Frekvens:

868 MHz

Strömförsörjning
230 VAC

OK

commeo
Multi Send

commeo Send 1 och 10
Beskrivning:
Dubbelriktad 1 och 10 kanals handsändare inklusive vägghållare. Sändaren kan styra
upp till 10 motorer individuellt och/eller via 10 grupper. Reglage ”Auto/Man” för på
och avaktivering av automatiska kommandon (ej vind)

Referens nummer:
Vit
297713, 297714
Svart
297715, 297718
Mått:

42 x 133 mm

Spänning:

3 V DC

Batterityp:

2 x AAA

Kappslingsklass:

IP20

Omgivning:

Torrt rum

Driftstemperatur:

0 till +55 °C

Montage:

På vägg inomhus

Frekvens:

868 MHz

Funktioner:
• Feedback från mottagare via flerfärgad (gul/grön/röd) LED.
• Valfria gruppkombinationer .
• Enkel omprogrammering utan gruppseparation.
• Auto/Man reglage för på och avaktivering av automatiska kommandon (ej vind).
• Färg: Vit och svart
• Sändare kan utrustas med färgade clips.

Exempel:
Strömförsörjning
230 VAC

OK

commeo
Send 1, Send 10
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commeo Marki WS Send
Beskrivning:
Dubbelriktad 10 kanals handsändare för anläggningar med sol - & vindautomatik.
Sändaren har reglage för inställning av tröskelvärden för sol – respektive vindkänslighet.
Sändaren kan styra upp till 10 motorer individuellt eller grupperade i 10 grupper.
Reglage ”Auto/Man” för på och avaktivering av automatiska kommandon (ej vind).
Funktioner:
• Feedback från mottagare via flerfärgad (gul/grön/röd) LED.
• Enkel omprogrammering utan gruppseparation.
• Auto/Man reglage för på och avaktivering av automatiska kommandon (ej vind).
• Färg: Vit och svart
• Sändare kan utrustas med färgade clips.
Referens nummer:
Vit
297721
Mått:

42 x 133 mm

Spänning:

3 V DC

Batterityp:

2 x AAA

Kappslingsklass:

IP20

Omgivning:

Torrt rum

Driftstemperatur:

0 till +55 °C

Montage:

På vägg inomhus

Frekvens:

868 MHz

Exempel:
Strömförsörjning
230 VAC

OK

commeo
Marki WS

commeo
Marki Send WS

commeo Wall Send
Beskrivning:
Dubbelriktad 1 kanals väggsändare i enkel ram. Tack vare sin 50 x 50 mm storlek, kan
den integreras i andra ram sortiment. Reglage ”Auto/Man” för på och avaktivering av
automatiska kommandon (ej vind).

Referens nummer:
Vit (trafik vit) 297708
Vit (alp vit)
297704
Mått:

80 x 80 mm

Spänning:

3 V DC

Batterityp:

2 x AAAA

Kappslingsklass:

IP20

Omgivning:

Torrt rum

Driftstemperatur:

0 till +55 °C

Montage:

På vägg inomhus

Frekvens:

868 MHz

Funktioner:
• 1 kanal
• Manuell drift med upp - stopp – ner knappar.
• Feedback från mottagare via flerfärgad (gul/grön/röd) LED.
• Kan integreras i andra tillverkares ramserier.
• Auto/Man reglage för på och avaktivering av automatiska kommandon (ej vind).
• Enkel väggmonterad installation.

Exempel:
Strömförsörjning
230 VAC

OK

commeo
Wall Send
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Automatiker, sensorer & mottagare
commeo Marki WS
Beskrivning:
Commeo Marki WS är en ny sol- & vindsensor med många förbättrade funktioner.
Den reglerar solskydden automatiskt och ser till att dessa är utkörda när de behövs
och vindvakten kör in vid för hög vindstyrka.
Funktioner:
• Tre solceller som garanterar säker solavkänning.
• Enkelt och flexibelt montage.
• Tröskelvärden för sol respektive vind justeras från sändaren Marki WS Send.
• Nedåtvänd vindsnurra minimerar risken för nedisning.
• Körknapp på undersidan för enkel programmering/service.
• Levereras med vit kabel och monterad stickkontakt (2m).
Referens nummer:
297751
Mått: DxHxL

140x160x240 mm

Spänning:

230 VAC

Kappslingsklass:

IP54

Omgivning:

Utomhus

Driftstemperatur:

-20 till +55 °C

Frekvens:

868 MHz

Solavkänning

180°

Exempel:
Strömförsörjning
230 VAC

OK

commeo
Marki WS

commeo
Marki Send WS

commeo Marki WSRF
Beskrivning:
Commeo Marki WSRF är en ny sol- & vindsensor med regn respektive frostavkänning.
Den reglerar solskydden automatiskt och ser till att dessa är utkörda när de behövs
och vind-, regn och frostvakten kör in vid för hög risk för skada.

Referens nummer:
297753
Mått: DxHxL

140x160x240 mm

Spänning:

230 VAC

Kappslingsklass:

IP54

Omgivning:

Utomhus

Driftstemperatur:

-20 till +55 °C

Frekvens:

868 MHz

Solavkänning

180°

Funktioner:
• Regnfunktion kör in och spärrar solskyddet vid nederbörd.
• Temperatur avkänning kör in och spärrar solskyddet vid frostrisk.
• Tre solceller som garanterar säker solavkänning.
• Enkelt och flexibelt montage.
• Tröskelvärden för sol respektive vind justeras från sändaren Marki WS Send.
• Körknapp på undersidan för enkel programmering/service.
• Levereras med vit kabel och monterad stickkontakt (2m).
Exempel:
Strömförsörjning
230 VAC

OK

commeo
Marki WSRF

commeo
Marki Send WS
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commeo Vindsensor
Beskrivning:
Commeo vindsensor är speciellt utvecklad för terrassmarkiser. När sensorn som
monteras på frontprofilen känner av rörelser på markisen vid exempelvis för stark
vind eller lutning på grund av vattensamling på duken kör motorn in och
skyddar markisen.

Funktioner:
• Commeo vindsensor monteras enkelt på markisens frontprofil.
• Skyddar markisen från vind och vattensamlingar på duken.
• Enkla inställningar av tröskelvärden på vindsensorn.
• Feedback till sändaren vid vindlarm, svaga batterier och fel.
Referens nummer:
297754
Mått:

38 x 167 mm

Spänning:

3 V DC

Batteri:

2 x AAA

Kappslingsklass:

IP54

Driftstemperatur:

-20 till +55 °C

Montage:

Frontprofil

Frekvens:

868 MHz

Exempel:
Strömförsörjning
230 VAC

OK

commeo
Vindsensor
commeo
Send 1

commeo Receive
Beskrivning:
Commeo Receive kontrollerar din kabelbundna motor oavsett om den är för markiser,
screens eller rullgardiner. Du kan också ansluta andra elektriska produkter som belysning
i commeo Receive och enkelt manövrera dessa med en sändare.
Funktioner:
• Kan enkelt eftermonteras till befintlig kabelbunden motor.
• Mångsidigt användningsområde.
• Automatisk inställning av riktningen efter programmering av gångtid.
• Mellanstopp kan nås från alla positioner.
• Kan både monteras infällt och i apparatdosa.
• Ingång för trådbunden lokal eller central brytare.
Referens nummer:
297771
Mått:

49 x 47 mm

Spänning:

230 V AC

Kappslingsklass:

IP20

Omgivning:

Torrt rum

Driftstemperatur:

25 till +55 °C

Montage:

Apparatdosa

Max. last

3A

Frekvens:

868 MHz

Exempel:
Strömförsörjning
230 VAC

commeo
Receive

OK

Ø 60mm x 40mm

commeo
Wall Send
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Mottagare / Home Server
commeo Mottagare
commeo Receive Plug-in
Receive Plug-in är produkten som ger extra komfort till hemmet. Via enkel anslutning i
ett vägguttag kan man styra sin belysning eller andra elektriska produkter med valfri
sändare från SELVE. Produkten är avsedd att användas inomhus i en torr uppvärmd
miljö.
Referens nummer
297777

Max. last 10A
Kappslingsklass IP20
commeo Receive Connect
Receive Connect är den perfekta produkten för efterautomatisering, du kan styra dina
kabelbundna motorer med sändare och automatik oavsett om den är för markiser,
screens eller rullgardiner. Motorn och den elektriska anslutningen är av plug-in typ
via Hirschmann kontakt.

Referens nummer
297774

Max. last 3A
Kappslingsklass IP54
commeo Heat Connect
Heat Connect kan med sin kapacitet på 2000W (8A) styra värmare, utomhusbelysning och andra produkter som kräver högre strömförsörjning. Produkten monteras
på värmarens anslutningskabel och slås på och av med en commeo sändare. Den
elektriska anslutningen är av plug-in typ via Hirschmann kontakt.

Referens nummer
297775

Max. last 8A
Kappslingsklass IP54

commeo Home Server*
Beskrivning:
Med commeo Home Server kan du styra dina solskydd och din belysning från din
surfplatta, PC eller smartphone. Commeo Home Server ansluts till din router med
LAN och sedan ställs funktionerna in genom en web app. Passar både till i iOS och
Android.

Referens nummer
297790

Funktioner:
• Enkel och intuitiv kontroll av SELVE radiomottagare via en app för iOS och Android.
• Inställning och styrning via web app.
• Möjlighet att skapa scenarior för manuell och automatisk styrning.
• Kompabilitet med SELVE radio produkter iveo.
• Ingen Internet anslutning krävs för att styra produkter i byggnaden.
• Styrning via Internet är möjligt kostnadsfritt via SELVE server.
• Enkel programmering tack vare att de dubbelriktade motorerna eller mottagarna
som söker upp automatiskt.

Mått:

65 x 155 mm

Exempel:

Spänning:

100–240 V AC

Kappslingsklass:

IP20

Omgivning:

Torrt rum

Driftstemperatur

+5 till +40 °C

Montage:

uttag/stickkontakt

Frekvens:

868 MHz

Strömförsörjning
230 VAC

OK

commeo
commeo
Wall Send Home Server

* lanseras under 2018
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WLAN
Router

Smartphone

Motorer
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SE Plus-RC
Beskrivning:
SE-RC är den universella motorn i commeo serien med alla funktioner som krävs och
passar alla typer av solskydd som markiser, screens, rullgardiner och jalusier.

Funktioner:
• Gränsläges inställning med autostopp eller fasta lägen.
• Autosoftstop i övre läget (20% kraft innan stopp).
• Momentvakt i uppriktingen” frostavkänning”.
• Automatisk inställning av rotations riktning.
• Automatisk kompensation vid eventuell töjning av duk.
• Parallellkoppling av flera motorer utan reläbox.
• Passar de flesta solskydd.

SEZ-RC
Beskrivning:
SEZ-RC är speciellt framtagen för zip-screens.
Skydd av en zip-screens speciella egenskaper är i fokus för SEZ-RC. Många intelligenta funktioner kombineras i denna motor. Exempelvis, kan den skilja på tillfällig vind
och ett riktigt hinder.
Funktioner:
• Helautomatisk inställning av övre och nedre gränsläge med ett enda tryck.
• Känslig hinderdetektering i nedriktningen.
• Motorn reverserar vid hinder och stannar (riktigt hinder).
• Motorn detekterar vid kraftig vind (tillfälligt hinder).
• Momentvakt i uppriktning - ”frostavkänning”.
• Garanterar säker inkörning vid vindlarm och centrala kommandon.
• Automatisk inställning av rotations riktning.
• Parallellkoppling av flera motorer utan reläbox.

SEM Plus-RC
Beskrivning:
SEM-RC är motorn för vikarmsmarkiser i helkassett.
Motorn erbjuder lösningar på de krav som en modern vikarmsmarkis ställer.
Vid behov kommer markisen vara helt stängd alternativt att en liten autoretur ges.
Eventuell töjning av duk identifieras och kompenseras automatiskt.

Funktioner:
• Autostop i övre läget (50% kraft innan stopp).
• Autoretur av det övre gränsläget på en öppen vikarmsmarkis.
• Automatisk kompensation vid eventuell töjning av duk.
• Automatisk inställning av rotations riktning.
• Fast stängning av kassetten på en inkörd vikarmsmarkis.
• Parallellkoppling av flera motorer utan reläbox.
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