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N° popis – description cena – price

6019044 C
Nerez navíjecí zařízení pevné s elektrickým pohonem, vč. ovládání, komplet s teleskopickou tyčí: 2,7–4,4 m
Complete stainless steel reel system fixed with electric drive, included control remote, with telescopic pole: 2,7–4,4 m

15,6

6019054 C
Nerez navíjecí zařízení pevné s elektrickým pohonem, vč. ovládání, komplet s teleskopickou tyčí: 3,7–5,4 m
Complete stainless steel reel system fixed with electric drive, included control remote, with telescopic pole: 3,7–5,4 m

17,4

6019071 C
Nerez navíjecí zařízení pevné s elektrickým pohonem, vč. ovládání, komplet s teleskopickou tyčí: 5,4–7,1 m
Complete stainless steel reel system fixed with electric drive, included control remote, with telescopic pole: 5,4–7,1 m

19,6

Navíjecí zařízení s elektrickým pohonem Reel systems with Electrical drive 

Toto zařízení obsahuje el. pohon s mikrospínači pro nastavení
koncových poloh, transformátor 12 V, el. spínací skříň, ovládací panel
se zamykatelným spínačem a dálkovým ovladačem. El. pohon má
1,5 m kabelu pro připojení a je konstruován pro umístění do navíjecí
tyče navíjecího zařízení.

The equipment contains el. drive with micro-switches for end
positions set up, 12 V transformer, el. junction box, control panel with
switch possible to lock and remote controler. 1,5 m cable of el. drive
is designed to be placed inside the reel pole is part of the package.

Plovoucí a vodící hrana
Dodávána jako komplet s lanem a veškerým příslušenstvím
k upevnění. Pevný a odolný materiál. Jednoduché připevnění k již
používané plachtě.
Vhodný doplněk k elektrickému navíjecímu zařízení pro snazší
rozvíjení krycí plachty.

Domestic floating leading edge
Comes complete with all fixings and pulling cord. Strong and
durable material. Easy to affix to existing cover.
Proper suplement to electric reel system for easyer reeling of the
cover.

N° popis – description cena – price

600901 B
Plovoucí a vodící hrana krycích plachet délka 3,65 m
Domestic leading edge of pool covers in length 3,65 m

2,60

600902 B
Plovoucí a vodící hrana krycích plachet délka 4,8 m
Domestic leading edge of pool covers in length 4,8 m

3,80

600903 B
Plovoucí a vodící hrana krycích plachet délka 6,1 m
Domestic leading edge of pool covers in length 6,1 m

4,40

Technická data
• Napájení: 230 V/50 Hz
• Krytí: IP 55
• Motor: 70 ot/min, 35 Nm
• Napětí motoru: 12 V ss
• Vypnutí při přetížení motoru 
• Motor je opatřen koncovými vypínači, rozlišujícími směr otáčení 
• Změna směru navíjení

Technical characteristics
• Power supply: 230 VAC/50 Hz
• Covering: IP 55
• Motor: 70 turns/min., 35 Nm
• Motor voltage: 12 V DC 
• Cut off in the event of motor over-load 
• Motor provided with end switches that can recognise the rotation

direction
• Change of the reel direction

• Dálkové ovládání odmotávání a namotávání plachty – pomocí
klíčenky. 

• Zastavení navíjecího zařízení ve správné poloze se nastaví při
instalaci koncovými spínači.

• The remote control providing reel off and reel up of the canvas –
with help of the key ring 

• Stopping of the reeling device in the right position is set up during
the installation through terminal switches.
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