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Marki WS är en nätmatad 230V sensor 
som mäter och sänder trådlöst aktuellt 
sol- & vindvärde till radiomotorerna.
(Finns även med regn- & frostkännare.)

Tillförlitlighet

Tysk kvalitet när den är som bäst!
SELVE har i flera decennier tillverkat markismotorer 
och styrningar för solavskärmning. Det som genom-
syrar hela företaget är kreativitet, kompetens och 
kvalitetstänkande utöver det vanliga. 
På kvalitetsavdelningen testas varje motor och styrenhet 
individuellt innan utleverans. Detta för att säkra den höga 
tyska kvalitet man står för. 
SELVE tillverkar både produkter i trådbundet och i radio-
utförande. För sina trådlösa produkter har man valt det 
framtidssäkra 868 MHz bandet.
Detta frekvensband har dessutom visat sig vara mycket 
säkrare, tryggare och mindre störkänsligt. Framför allt i 
tätorter är denna frekvens vida överlägsen andra frekvens-
band för trådlösa solskyddsprodukter.

Nöjda användare

SELVE har genom åren hundratusentals nöjda kunder. 
Produkter som tillverkades och monterades för decen-
nier sedan fungerar än idag. Ett bevis för SELVE s kvalitet 
och mångåriga livslängd.

SELVE´s solskyddsprodukter distribueras i Norden av 
ProMotor i Malmö Ab, bolaget har över 30 års erfaren-
het inom motorisering av solavskärmningar.

Autonom trådlös vindsensor som monteras 
på markisens frontprofil. Reagerar på rörelser 
orsakade av vindpåverkan.

iveo Marki SEND WS, enkanals 
fjärrkontroll för sol- & vindsensor.

iveo SEND 1, enkanals fjärrkontroll
för individuell eller gruppstyrning.

iveo SEND 5, femkanals fjärrkontroll
för individuell och gruppstyrning.

iveo WALL SEND, enkanals väggsändare
för individuell eller gruppstyrning.

iveo Radiostyrningar

S 
 2

01
2.

 0
9.

 2
5



Komfort med 
radio

Automatiska solskydd ger bättre innemiljö

Automatiska solskydd skyddar din inredning mot blekning 
och blommor står sig bättre.  Innetemperaturen hålls på 
behaglig nivå även när ingen är hemma.  Dessutom ger 
automatiskt styrda markiser liv i huset och skrämmer 
bort potentiella inbrottstjuvar.

Välj bekvämlighet & komfortnivå

Bekvämligheten ökar med en fjärrkontroll och du 
kan styra solskyddet från valfri plats i huset eller 
från trädgården. Denna lösning kan senare komplet-
teras med trådlös sol- & vindautomatik.

Mest komfort och säkerhet får du med en Solar WS 
som trådlöst styr ditt solskydd. Solskyddet körs ut 
automatiskt när solen lyser på sensorn och körs in 
vid molnigt väder. Dessutom körs solskyddet in av 
vindvakten vid för hög vindstyrka. Naturligtvis kan 
du med fjärrkontrollen själv avgöra om du vill ha 
solskyddet ute eller inne.

•

•

En god investering

Solskydd som sköts automatiskt håller längre och 
används optimalt d.v.s. de är utkörda när det behövs och 
är inkörda och skyddade under övrig tid. Istället för att 
ständigt hålla uppsikt på markiserna får du mer tid för 
trevligare saker. Du spar även energi genom att inte 
behöva kostsam kylning i huset.

Solar WS
autonom sensor

Fördelarna med Solar WS är många bl.a. inga synliga kablar, lätt att 
omplacera utan att elektiker behöver anlitas. Frekvensen ligger på 
ett framtidssäkert 868 MHz band och designen är stilren.

Automatiken Solar WS drivs med solceller, sensorn mäter och 
sänder aktuella sol & vindvärde till markismotorn. Inställning 
av sol- vindvärde görs enkelt med motorns fjärrkontroll.


