
AVANÇADA
TECNOLOGIA DE MOTOR



INOVAÇÃO EM MOTORES A

BATERIA

SEM FIOS 
ELÉTRICOS 

Automatização de Cortinas 
Romanas e Rolôs sem 
necessidade de ação elétrica. 
Pode ser acionado por 
controle remoto, celular, tablet 
ou voz

Praticidade

Tecnologia avançada de 
baterias Íon-Lítio integrada 
com as cortinas e persianas,
localizada internamente dos 
motores.

Íon - Lítio



MOTORES
DE

ÍON - LÍTIO

Qualidade
A linha de motores Rollease Acmeda 
possui duração prolongada das 
baterias.
São esperados 500 ciclos completos do 
motor com carga. Com duração média 
de 1 ano.
Operação ultra silenciosa.
Bateria recarregável a partir de 
carregador de parede 12v.

Suporta Cortinas de até 3,00 x 3,00mt

Qualidade

Único
Poder controlar a velocidade 
de subida ou descida das 
cortinas é mais um elemento 
que faz com que estes 
motores sejam únicos. 



Emissores

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

Controle Remoto
Os controles remotos, oferecem recursos 
modernos incluindo telas LCD, precisão de 
nível individual, de grupo e total, dando aos 
usuários total domínio sobre as cortinas a partir 
de um controle remoto portátil elegante.
Disponível com 1 ou 15 canais.



Uma nova experiência em Automação

AUTOMATE PULSE
APP



ESSÊNCIA
CORTINAS

DE

A

A plataforma Automate PULSE fornece a 
essência da experiência da casa inteligente.

Com wi- incorporado, simplesmente ligue-o onde for conveniente e conecte-se à 
rede local sem o. 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

GERENCIA ATÉ 5 
LOCAIS

ASSISTENTE DE 
CONFIGURAÇÃO



INTELIGENTE
COMUNICAÇÃO

A motorização ACMEDA utiliza 
uma nova plataforma de
radiofrequência chamada 
Automate Radio Communication
 (ARC). O protocolo
de comunicação ARC utiliza uma 
frequência de rádio de
433mHz, bem conhecida por ser 
uma comunicação conável
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 cortinas como
nunca antes.




