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nekos is a reality emerging from the creation of
ideas for the automation of window products, transforming the
philosophy of thought into simple avant-garde creations for
your window. The natural results of research and development
combine with direct experience in the field to ensure that each
item is created from the concept of one common technology
for the automation of window frames, roll and vertical blinds
and black out curtains. Production is a promise of quality that
accompanies each phase of production, from the selection of
materials to manufacturing processes and accurate checks.
Sensitive to change and particularly to the demands of the
market, the company belongs in that sector of the home
products industry which produces innovations, technology,
design, quality and reliability. With Nekos you’ll say... my
home technology.
Nekos is not just about automation for window frames, it is
also about: project work, design and graphics, tubular motors,
automation for advertising panels, weather sensitive control
units, control units. Nekos aims to provide total satisfaction
for its clients.

Nekos products are specially manufactured in safe materials
in compliance with the requirements of legislation in force.
When correctly mounted, installed and used in accordance
with the present instructions, our products constitute no danger
to people, animals or property.
Products subject to EU directives comply with the essential
requirements stipulated by the latter. CE markings mean that
our products can be sold and installed throughout the
European Union without any further formality.
The CE mark on our products, packaging and user manuals
provided with the product, indicate “presumed in conformity
with directives” issued by the EU. Nekos holds the technical
file with all the documentation to show that our products
have all been inspected to ensure compliance with directives
conformity.

nekosto rzeczywistość wyłaniająca się z tworzenia
idei z zakresu automatyki wyrobów okiennych, która przekształca
filozofię myśli w proste, lecz awangardowe rozwiązania dla
Twojego okna. Naturalne wyniki procesu badań i rozwoju w
połączeniu z bezpośrednim doświadczeniem w branży
zapewniają, że każda pozycja tworzona jest na podstawie
koncepcji jednej wspólnej technologii automatyki okien, rolet,
żaluzji panelowych i zaciemniających. Produkcja gwarantuje
jakość, która towarzyszy każdej fazie wytwarzania, począwszy
od wyboru surówców przez procesy wytwarzania po skrupulatne
kontrole. Wrażliwa na zmiany i w szczególności na wymogi
rynku, firma należy do tego sektora przemysłu produkującego
artykuły użytku domowego, który zapewnia innowacje,
technologię, design, jakość i niezawodność. Dzięki wyrobom
Nekos również Ty powiesz… moja domowa technologia (my
home technology). 
Nekos to nie tylko automatyka okien, lecz również projektowanie,
design i grafika, siłowniki rurowe, urządzenia automatyczne
do tablic reklamowych, centralki pogodowe i centralki kontrolne.
Celem Nekos jest pełne zadowolenie jej klientów.

Produkty Nekos są specjalnie wytwarzane z bezpiecznych
materiałów, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.
Poprawnie zamontowane, zainstalowane i użytkowane według
niniejszych instrukcji, nie stanowią żadnego zagrożenia dla
bezpieczeństwa osób, zwierząt czy dóbr. Produkty podle-
gające przepisom dyrektyw UE spełniają zasadnicze wymogi
wskazane w tych dyrektywach. Znak CE oznacza, że nasze
wyroby mogą być sprzedawane i instalowane w krajach Unii
Europejskiej bez jakichkolwiek dodatkowych formalności. Znak
CE na naszych wyrobach, opakowaniu i instrukcji użytkowania
dołączonej do wyrobu, wskazuje na “zakładaną zgodność z
dyrektywami” wydanymi przez UE. Nekos dysponuje archiwum
technicznym, które zawiera pełną dokumentację potwier-
dzającą, że wszystkie wyroby zostały przetestowane pod
względem zgodności z wymogami dyrektyw.
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Wybierz swój... / Choose yours...
metalowy siłownik łańcuchowy / metallic chain actuator KATO305 | RWA...

siłownik łańcuchowy / chain actuator KATO...
siłownik w wersji tandem / actuator for coordinated synchronization KATO Syncro...

siłownik ze zdalnym sterowaniem / actuator with remote control KATO ADV Radio...
siłownik łańcuchowy / chain actuator KATO | 253...

siłownik łańcuchowy / chain actuator KIMO...
siłownik zębatkowy / rack actuator SKY650...
siłownik zębatkowy / rack actuator SKY450...

motoreduktor do rolet / gearmotor for blinds MR28 (ALI’)...
Akcesoria do Siłowników / Motors Accessories...

jednostki zasilające / input unit SERIE N (NH - NL)...
centralki pogodowe / meteo unit METEO’VIP...

autonomiczna centralka zasilająca / autonomous central unit MODIX...
podgrzewany czujnik deszczu / heated rain sensor NRS1...

czujnik wiatru / wind sensor V’1
czujnik wiatru i nasłonecznienia / wind and light sensor V’LUX

czujnik temperatury / temperature sensor GRAD°...
elektroniczne zdalne sterowanie / remote control device PIK...

Akcesoria do centralek / Station Accessories...
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Wybierz swój... / Choose yours... RODZAJE OKIEN...

Jak wiadomo, istnieje wiele różnych rodzajów i rozmiarów ościeżnic
okiennych. Niejednokrotnie, ze względów praktycznych lub bezpiec-
zeństwa, potrzebne jest ich automatyczne zamykanie i otwieranie, z
użyciem elektronicznych urządzeń sterujących, takich jak urządzenia
wykrywające czynniki atmosferyczne lub systemy RWA. Rozróżnia się
dwa rodzaje siłowników do okien: siłowniki łańcuchowe i liniowe
siłowniki trzpieniowe lub zębatkowe. 

WZORY DO OBLICZANIA SIŁY WYPYCHAJĄCEJ I SIŁY
CIĄGNĄCEJ NIEZBĘDNEJ DO OTWIERANIA OKNA 

Przed zamontowaniem siłownika w ościeżnicy, należy upewnić się czy
jest on dostosowany do danego użycia i wybrać model o sile wypy-
chającej/ciągnącej co najmniej trochę większej od wymaganej. Można
to szybko sprawdzić za pomocą poniższych prostych wzorów. Na
zamówienie przesłane drogą elektorniczną, NEKOS może wysłać pro-
gram obliczeniowy, który uwzględnia również kąt nachylenia okna. 
Uwaga: ta kalkulacja  nie uwzględnia nigdy ewentualnych obciążeń
pochodzących ze zjawisk atmosferycznych (takich jak wiatr, śnieg, itd.). 

It's known that windows frames are more than one type and dimension.
Sometimes it's needed to move them automatically, for practicality or
security reasons, using control electronic devices as station units for
the relief of atmospheric activities or RWA systems. Two types of actuator
are available to move windows: chain actuators and linear actuators
with stiff rod or with rack.

FORMULAS TO CALCULATE THE PUSH OR PULL
FORCE REQUIRED TO OPEN A WINDOW

Before mounting an actuator to the frame verify that it has the proper
characteristics to the task it has to do, choosing the model with a
push/pull force at least a little bit higher to the one required. A brief
verification can be done using the following simple formulas. If requested
to our e-mail address, NEKOS could send you a small computerized
calculation program which consider also window slope.
Note: in this calculation eventual atmospheric agents charge (as wind,
snow, etc.) is never considered.

OKNA ODCHYLNE 
zawiasy w górze, otwieranie do zewnątrz,
siłownik montowany wewnątrz na dole.

OKNA UCHYLNE 
zawiasy na dole, otwieranie do wewnątrz,
siłownik montowany wewnątrz na górze.

OKNA MANSARDOWE LUB DACHOWE
zawiasy z jednego boku, otwieranie przeciwległe
na zewnątrz, siłownik montowany wewnątrz.

KOPUŁY I ŚWIETLIKI 
zawiasy z jednego boku, otwieranie przeciwległe
na zewnątrz, siłownik montowany wewnątrz.

OKNA SKRZYDŁOWE 
zawiasy z jednego pionowego boku, otwieranie
przeciwległe do wewnątrz, siłownik montowany
wewnątrz.

OKNA PPRZESUWNE 
przesuwane równolegle do części stałej.

OKNA OBROTOWE 
zawiasy w pozycji środkowej, otwieranie ½ na
zewnątrz ½ do wewnątrz, siłownik montowany
wewnątrz jak w oknie uchylnym lub odchylnym.

OKNA ŻALUZJOWE (LAMELOWE)
obrót lamel w pozycji środkowej, otwieranie za
pomocą dźwigni sterującej. 

P

F

F

F

PPH H
C

C

F = siła wymagana do otwierania lub zamykania okna – kg 
P = waga okna (tylko część ruchoma) – kg 
C = wysuw okna (wysuw siłownika) – cm 
H = wysokość okna – cm 

F = Force required to open and close - kg
P = Window weight (only movable part) - kg
C = Window opening truck run (actuator truck run) - cm
H = Window height - cm

1 N (Newton) = 0,102 kg
1 kg = 9,81 N

Dla kopuł lub świetlików poziomych 
For horizontal domes and dormer windows

F = 0,54 x P Dla okien odchylnych i uchylnych 
For outward opening or transom window

F = (0,54 x P) x (C:H)

4

W
yb

ie
rz

 s
w

ój
...



Wysuw siłownika można określić na podstawie rodzaju zastosowania. W
przypadku siłowników liniowych, użytkownik musi wziąć pod uwagę
wymiary trzpienia, który zajmie część wnęki czołowej okna, oraz
przestrzeń rotacji w punkcie podparcia wspornika; doradzamy uprzednią
weryfikację techniczną przed założeniem. 
Poniższa tabela przedstawia minimalne wysokości okien i maksymalne
wysuwy siłowników łańcuchowych z serii KATO, które zapobiegają
uszkodzeniu siłownika lub okna podczas otwierania. 

Actuator stroke can be determined considering the type of application. 
For linear actuators user has to consider rod volume which occupies a
part of window frontal opening and also the rotation on support bracket
fulcrum; we suggest a preventive technical verification of the application.
Below table reports minimum heights for windows and maximum chain
actuator strokes for Kato series so that during opening widows or
actuators aren’t damaged.

TYPE OF FRAME...

OUTWARD FRAME
hinges in the top side, outside opening, actuator
mounted inside in the bottom.

VASISTAS FRAME
hinges in the bottom side, inside opening,
actuator mounted inside in the top.

ROOF FRAME
hinges in a side, opposite outside opening,
actuator mounted inside.

CUPOLAS AND SKYLIGHTS
hinges in a side, opposite outside opening,
actuator mounted inside.

CASEMENT FRAME
hinges in a vertical side, inside opening, actuator
mounted inside.

SLIDING FRAME
sliding, parallel to fix part.

HORIZONTAL PIVOTING FRAME
hinges in medium side position, 1/2 opening
outwards 1/2 inwards, actuator mounted inside
as outward or vasistas.

LOUVERS FRAME
rotation of louvers in medium side position,
opening with a control lever.

Określanie wysuwu siłownika.
Determination of actuator stroke.

ZAMONTOWANE WSPORNIKI
KATO UCHYLNE ODCHYLNE / KOPUŁA MANSARDOWE

KLASYCZNE PRZEDNIE KLASYCZNE / PRZEDNIE WĄSKIE / POZIOME PRZEDNIE WĄSKIE
C = Maks wysuw mm H = Altezza minima della finestra mm

100 250 150 200
200 450 250 300
300 600 350 400
400 700 450 500

BRACKETS MOUNTED
KATO
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metalowy siłownik łańcuchowy 300 N z wysuwem regulowanym do 500 mm
metallic chain actuator 300N adjustable stroke till 500mm

technologia, osiągi... siłownik elektryczny
do okien odchylnych, okien uchylnych, kopuł i okien mansar-
dowych. Kato to inteligentna ewolucja współczesnych techno-
logii automatyki okien. Daje gwarancję bezpieczeństwa,
jakości, wydajności, niezawodności i prostej konstrukcji. Jego
estetyczny design zapewnia nowoczesny wygląd okna. KATO
oferuje potrzebną siłę dzięki nowej koncepcji zabezpieczenia
elektronicznego. Przed zatwierdzeniem wszystkie siłowniki
zostały poddane starannym próbom trwałości. Jest to produkt
kompaktowy, jego obudowa wykonana jest z aluminium, a
wsporniki ze stopu cynku (zamak). Jest łatwy w instalacji,
ponieważ montaż do wsporników odbywa się za pomocą
szybkozłączki, bez konieczności użycia śrub czy elementów
mocujących (opatentowany system Nekos). Inny patent Nekos
przewiduje szybkie zdjęcie z okna, co ułatwia mycie. Siłownik
łańcuchowy KATO 305 lub KATO 305 RWA został zaprojekto-
wany w celu zaspokojenia zapotrzebowania rynku na większe
otwarcie (wysuw 500 mm)  a w wersji RWA 24V, w celu
spełnienia wymogów normy dotyczącej systemów oddymiania
i usuwania gorącego powietrza. 
Wersja RWA jest wyposażona w nowe, opatentowane przez
Nekos  mechaniczne urządzeniedo blokady  łańcucha, które
zapewnia stabilność okna gwarantując usuwanie dymu i
gorącego powietrza. 

technology… performances…
chain operated electrical actuator for outward opening win-
dows, transom windows, domes and dormer windows. Kato
embodies the evolution of modern technologies for automa-
ted window frames. Kato guarantees safety, quality, efficien-
cy, reliability and simple construction; a pleasing design to
give you an avant-garde window frame. KATO can provide you
with power you need thanks to a new conception of electronic
protection. All actuators have been submitted to extensive
endurance testing before being approved. It’s a compact pro-
duct, casing is in aluminium and brackets are all manufactu-
red from zinc alloy (zamak). It’s easy to install through the
rapid assembly of actuator onto support brackets without the
need for screws or fixing elements (nekos patent). Another
Nekos patent grants the rapid hooking from the window even
for a cleaning facility. Chain actuator KATO 305 or KATO 305
RWA was projected to meet market requirements for a longer
stroke (500 mm) and, on 24V version, to fulfil rules for natu-
ral smoke and heat extraction.
RWA version is provided of new mechanical device for chain
block (patented by Nekos) which ensures window stability
guarantying heat and smoke exit.
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we dwoje... siłownik w wersjach Syncro i RWA
Syncro jest wyposażony w nowy opatentowany przez Nekos
system umożliwiający synchronizację ruchu łańcucha. 
Elektroniczna kontrola prędkości jest całkowicie automatyczna
i nie wymaga zastosowania zewnętrznej centralki sterującej;
wystarczy wykonać kilka prostych operacji w trakcie instalo-
wania. Siłowniki w wersji Syncro używane są, gdy dwa lub
więcej siłowników musi pracować jednocześnie w szerokich
lub ciężkich ościeżnicach  (około 1,2 m do 3 m), kiedy jeden
siłownik nie wystarcza do dokładnego hermetycznego zam-
knięcia okna. 
W bardziej nowoczesnych obiektach, z bardzo dużymi ale lek-
kimi oknami, Kato Syncro umożliwia zsynchronizowany ruch i
obniżenie kosztów w porównaniu do zastosowania centralki
sterującej (Syncro zostało opatentowane przez Nekos). 

in harmony… the actuator’s for our Syncro and
RWA Syncro encompass the new system patented by Nekos for
the coordinated synchronization of chain movement.
Electronic speed control is completely automatic and does not
require any external station unit, just make some easy opera-
tions at the moment of installation. Actuators on the Syncro
version are used when it is necessary for two or more actua-
tors to operate large or heavy frames in unison (approxima-
tely from 1,2m to 3 m) where one actuator is insufficient for
perfect hermetic closure of frame.
On most modern structures, with very large but light frames,
Kato Syncro allows the synchronized movement with lower
costs in respect to the use of a control station unit. (Syncro is
a Nekos patent).

Syncro
Siłownik w wersji tandem
actuator for coordinated synchronization
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KOD / CODE MODEL I KOLOR / MODEL AND COLOUR
6031001 KATO 305 230V czarny / black
6031002 KATO 305 230V biały / white
6031003 KATO 305 230V szary / grey
6051001 KATO 305|RWA 24V czarny / black
6051002 KATO 305|RWA 24V biały / white
6051003 KATO 305|RWA 24V szary / grey
6031501 KATO 305 230V Syncro czarny / black
6031502 KATO 305 230V Syncro biały / white
6031503 KATO 305 230V Syncro szary / grey
6051501 KATO 305|RWA 24V Syncro czarny / black
6051502 KATO 305|RWA 24V Syncro biały / white
6051503 KATO 305|RWA 24V Syncro szary / grey

305|RWA i RWA Syncro: specyfikacje zastosowań...
W przypadku pożaru, dym i toksyczne gazy  zagrażają życiu ludzi. Statystyki wykazują, że prawie wszystkie przypadki śmiertelne, które
wystąpiły w pożarach budynków, są spowodowane raczej zatruciem wdychanym dymem i toksycznymi gazami  aniżeli szybkim wzrostem
temperatury. 
Rozprzestrzenianie się dymu wewnątrz budynków powoduje znaczne straty materialne w obiektach i wyposażeniu. Obniżenie temperatury
lub opóźnienie jej wzrostu chroni stabilność budynków i ułatwia walkę z pożarem poprzez zapewnienie widoczności w strefach dostępu,
obniżenie temperatury w strefach wysokich i opóźnienie poprzecznego rozprzestrzeniania się pożaru. 
NEKOS produkuje zdalnie sterowane siłowniki elektryczne do otwierania okien i otworów wentylacyjnych w razie pożaru. Zastosowanie zin-
tegrowanego systemu oddymiania i usuwania gorącego powietrza wraz z siłownikami KATO 305 RWA i RWA Syncro ma na celu ochronę i zag-
warantowanie maksymalnej przeżywalności osób, ułatwia usuwanie z pomieszczeń dymu i gorącego powietrza, zmniejsza ich koncentrację i
tworzy strefy bez dymu, aby ułatwić  widoczność dróg ewakuacji osób, zwalnia wnęki schodowe i umożliwia dostęp służbom ratunkowym. 
Dlatego też, siłowniki zostały zaprojektowane i przetestowane do użycia w połączeniu z zintegrowanymi systemami i z klapami dymowymi,
zgodnie z normą europejską EN12101-2. 
Podwójne zastosowanie siłownika Kato 305 RWA (codzienna naturalna wentylacja i oddymianie) daje oczywiste oszczędności. 
Jednak, zazwyczaj stosuje się je do otwierania i zamykania okien (uchylnych, odchylnych, dachowych, kopuł i świetlików) w celu naturalnej
wentylacji/klimatyzacji  pomieszczeń i są używane wyłącznie  w razie potrzeby do oddymiania i usuwania gorącego powietrza, dzięki czemu
nie trzeba  montować dwóch urządzeń do okna przenaczonego do tego celu.

305|RWA and RWA Syncro: mounting specifications...

In the event of fire, smoke and toxic gases are life-threatening. Statistics show that almost all deaths which occur during building fires are
caused by poisoning due to the inhalation of fumes and toxic gases rather than rapid increases in temperature.
Diffusion of fumes in internal environments inflicts significant material damage to structures and equipment. Lowering temperatures or dela-
ying increases in temperature will preserve building stability and facilitate fire fighting by creating visibility in access areas, reducing tempe-
ratures in high areas and delaying lateral diffusion of fires. 
NEKOS manufactures remote controlled electrical actuators for the movement of windows and ventilation openings in the event of fire. The
use of an integrated fumes and heat evacuation system in combination with KATO 305 RWA and RWA Syncro actuators is designed to protect
and guarantee maximum survival of persons, facilitating the extraction of fumes and hot air from enclosed areas, reducing concentration of
the latter and creating a smoke free lower area to facilitate escape routes for persons, freeing up stair wells and facilitating access for emer-
gency rescue services.
For this purpose, actuators have been designed and tested for use with integrated systems and doors and windows for the evacuation of
fumes and heat in accordance with European Standard EN12101-2.
The dual valence of the Kato 305 RWA actuator (daily natural ventilation and evacuation of fumes and heat) brings clear financial savings.
However, actuators are normally destined for the opening and closing of windows (bottom and top hung windows, dormer windows, light
domes and skylights) for natural ventilation/airing of enclosed areas, and are only used for smoke and heat evacuation in case of necessity,
thus avoiding the requirement for the assembly of a second device onto the window to be used for this purpose.

8

m
et

al
ow

y 
si

ło
w

ni
k 

ła
ńc

uc
ho

w
y



Opis produktu
Liniowy napęd elektryczny z przegubowym łańcuchem czte-
rorzędowym, zamkniętym w aluminiowej obudowie  został
zaprojektowany do okien odchylnych, okien uchylnych, kopuł
i okien mansardowych. Dane techniczne podane zostały w
tabeli. Siła wypychająca i ciągnąca siłownika wynosi 300 N.
Został skonstruowany do działania przy napięciu
110/230VAC 50/60Hz lub przy niskim napięciu 24VDC.
Urządzenie jest wyposażone w uniwersalny wspornik obroto-
wy do szybkiego montażu bez śrub (opatentowany); element
mocujący do skrzydła okiennego należy zamawiać oddzielnie.
Ogranicznik ruchu: elektroniczny przy otwieraniu z czterema
(4) długościami wysuwu (200 - 300 - 400 – 500 mm), do
wyboru w dowolnym momencie za pomocą przełącznika dip-
switch; prądowy przy zamykaniu chroni przed przeciążeniem.
Możliwość połączenia równoległego. Zgodny z Dyrektywami
2004/108/WE (Dyrektywa EMC) wraz późniejszymi zmianami
i 2006/95/WE (Dyrektywa niskonapięciowa) wraz późniejszy-
mi zmianami.
Kolory standardowe: CZARNY (RAL9005), BIAŁY (RAL9010)i
SZARY (RAL9006).

Specifications
Chain operated electrical actuator with double row four link
articulated chain contained in an aluminium casing designed
for the movement of outward opening windows, transom win-
dows, domes and dormer windows. See Technical Data table
for specifications. The actuator has a traction and thrust
capacity of 300 N and has been designed to function both at
a voltage of 110/230VAC 50/60Hz or at low voltage of
24VDC. The device has been equipped with universal swing
supports that can be assembled rapidly without screws
(patented); wing clevis has to be requested apart. Limit switch:
electronic with four (4) track runs (200 – 300 – 400 – 500
mm), which can be selected at any time by means of a dip-
switch; at current absorption at closure and as protection
against overloading. Can be connected in parallel and com-
plies with Directives 2004/108 CE (EMC Directive) and subse-
quent amendments and 2006/95 CE (Low Voltage Directive)
and subsequent amendments.
Standard colours: BLACK (RAL9005), WHITE (RAL9010) and
GREY (RAL9006).
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MODEL / MODEL KATO 305 KATO 305|RWA
Siła wypychająca i ciągnąca / Pressure and traction force 300 N
Wysuwy (do wyboru w dowolnym momencie) / Track runs (can be selected at any time) 200, 300, 400, 500 mm
Napięcie zasilające / Voltage 110÷ 230VAC 50/60 Hz 24VDC
Pochłanianie prądu przy obciążeniu nominalnym / Current consumption at nominal charge 0,160 A 0,910 A
Pochłanianie mocy przy obciążeniu nominalnym / Charge absorbed at nominal load ~ 36W ~ 20W
Prędkość bez obciążenia / No load speed 7,2 mm/s 8,9 mm/s
Czas trwania wysuwu bez obciążenia (500 mm) / No load duration (500 mm) 70 s 56 s
Podwójna izolacja elektryczna / Double electrical insulation Si Bassa tensione
Rodzaj działania / Type of service S2 di 3 minuti
Temperatura robocza / Working temperature -5 + 65 °C
Stopień ochrony urządzeń elektrycznych / Protection index IP 32
Regulacja mocowania na ościeżnicy / Adjustment of socket at casing Autoregulacja pozycji / Position self regulating
Połączenie równoległe dwóch lub więcej napędów TAK / YES
Ogranicznik ruchu przy otwieraniu Elektroniczny z regulacją dip-switch
Limit switch stop at opening Electronic with regulation by means of dip-switch
Ogranicznik ruchu przy zamykaniu Prądowy
Limit switch stop at closure At absorption of power
Ochrona przed przeciążeniem przy otwieraniu i zamykaniu Prądowa
Protection on overload at opening and closure At absorption of power
Wymiary (mm) / Dimensions mm 456x60x43
Waga (kg) / Weight kg 1,43 1,63
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siłownik łańcuchowy 300N z wysuwem regulowanym do 400 mm
chain actuator 300N adjustable stroke till 400mm

...proste... elektryczny siłownik łańcuchowy do
okien odchylnych, okien uchylnych, kopuł i okien dachowych. 
To urządzenie kompaktowe: ma zaledwie 37x59 cm w prze-
kroju; obudowa i wsporniki są wykonane z wyjątkowo wytrzy-
małych materiałów. 
Montaż do wsporników jest bardzo łatwy, szybki i nie wyma-
ga stosowania śrub i mocowań.  Przewiduje również szybkie
zdjęcie z okna dzięki zastosowaniu patentów Nekos. 

...simple... Chain operated electrical actuator for
outward opening windows, transom windows, domes and
dormer windows. 
It’s a compact product, only 37x59 cm section; support brac-
kets and bodywork are all manufactured from extremely har-
dwearing materials. 
It’s easy to install through the rapid assembly of actuator onto
support brackets without the need for screws or fixing ele-
ments and foresees the rapid hooking from the window using
Nekos patents.
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KOD / CODE MODEL I KOLOR / MODEL AND COLOUR
6030001 KATO 230V czarny / black
6030002 KATO 230V biały / white
6030003 KATO 230V szary / grey
6050001 KATO 24V czarny / black
6050002 KATO 24V biały / white
6050003 KATO 24V szary / grey

EP1723303 - EP1723304B1



we dwoje... Kato Syncro to ewolucja siłowni-
ka łańcuchowego Kato. Opatentowany przez Nekos
Syncro umożliwia doskonałą synchronizację dwóch lub
więcej siłowników łańcuchowych bez użycia
zewnętrznych urządzeń sterujących. Kato Syncro wykor-
zystuje tę samą opatentowaną technologię Nekos.

in harmony... Kato Syncro is the evolution of
chain actuator Kato. Nekos applied for Syncro patent which
grants the perfect coordinate synchronization of two or more
chain actuators without using any external control unit. Kato
Syncro uses the same Nekos patented technology.

KOD / CODE MODEL I KOLOR / MODEL AND COLOUR
6030501 KATO Syncro 230V czarny / black
6030502 KATO Syncro 230V biały / white
6030503 KATO Syncro 230V szary / grey
6050501 KATO Syncro 24V czarny / black
6050502 KATO Syncro 24V biały / white
6050503 KATO Syncro 24V szary / grey

Syncro
siłownik w wersji tandem
actuator for coordinated synchronization
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PATENT PENDING



ADV Radio
siłownik ze zdalnym sterowaniem
actuator with remote control

Wygodnie siedząc...
W wersji nazwanej ADV Radio siłownik Kato może być
zdalnie sterowany za pomocą sterownika radiowego o
częstotliwości  433 MHz o zmiennym kodzie, bez
wyłączników czy przycisków. 
Siłownik Kato Radio można również wyposażyć w czuj-
nik deszczu NRS1.

comfortably seated...
With version called ADV Radio of Kato actuator, it's
possible to drive the movement at distance through a
433MHz rolling code remote control, without switches
or push buttons.
It's also possible to serve Kato Radio actuator with
NRS1 rain sensor.
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KOD / CODE MODEL I KOLOR / MODEL AND COLOUR
6030580 KATO ADV Radio czarny / black
6030581 KATO ADV Radio biały / white
6030582 KATO ADV Radio szary / grey
7505025 NRS1 Czujnik deszczu ze sterowaniem radiowym

Rain sensor
7505021 PIK Sterownik radiowy / Remote control

*Sterownik radiowy  i czujnik deszczu  dostarczane są oddzielnie.
*Remote control and rain sensor are provided apart.



Opis produktu
Liniowy napęd elektryczny z łańcuchem przegubowym czte-
rorzędowym zamkniętym w obudowie z kompozytu.
Zaprojektowany do okien odchylnych, okien uchylnych, kopuł
i okien mansardowych. Dane techniczne zostały podane w
tabeli. Siła wypychająca i ciągnąca siłownika wynosi 300 N.
Został skonstruowany do działania przy napięciu 230VAC 50
Hz lub  przy niskim napięciu 24VDC. Został wyposażony w
uniwersalny wspornik obrotowy do szybkiego montażu bez
śrub (opatentowany), w mocowania do okien odchylnych i w
specjalną złączkę do okien uchylnych (opatentowana).
Ogranicznik ruchu: elektroniczny przy otwieraniu z czterema
(4) długościami wysuwu (100-200-300-400 mm), do wyboru
w dowolnym momencie za pomocą przełącznika dip-switch;
prądowy przy zamykaniu, chroni również przed prze-
ciążeniem. Możliwość połączenia równoległego. Zgodny z
Dyrektywami 2004/108/WE (Dyrektywa EMC) wraz z później-
szymi zmianami i 2006/95/WE (Dyrektywa niskonapięciowa)
wraz z późniejszymi zmianami.
Kolory standardowe: CZARNY (w przybliżeniu RAL9004),
BIAŁY (w przybliżeniu RAL9003)i  SZARY (w przybliżeniu
RAL7047).

Specifications
Chain operated electrical actuator with double row four link
articulated chain contained in composite casing designed for
the movement of outward opening windows, transom win-
dows, domes and dormer windows. See Technical Data table
for specifications. The actuator has a traction and thrust
capacity of 300 N, and has been designed to function both at
a voltage of 230V AC 50Hz or at low voltage of 24V DC. The
device has been equipped with a universal swing support that
can be assembled rapidly without screws (patented), with cle-
vis for outward opening windows and special socket for tran-
som windows (patented). Limit switch: electronic with four (4)
track runs (100 – 200 – 300 – 400 mm), which can be select-
ed at any time by means of a dip-switch; at current absorp-
tion at closure and as protection against overloading. Can be
connected in parallel and complies with Directives 2004/108
CE (EMC Directive) and subsequent amendments and 2006/95
CE (Low Voltage Directive) and subsequent amendments.
Standard colours: BLACK (circa RAL9004), WHITE (circa
RAL9003), and GREY (circa RAL7047).
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MODEL / MODEL KATO 230 KATO 24 SYNCRO 230 SYNCRO 24 ADV RADIO
Siła wypychająca i ciągnąca 300 N 300 N 300 N 300 N 300 N
Pressure and traction force 300 N 300 N 300 N 300 N 300 N
Wysuwy (do wyboru w dowolnym momencie) 110, 200, 300, 400 mm 100, 200, 300, 400 mm
Track runs (can be selected at any time) 110, 200, 300, 400 mm 100, 200, 300, 400 mm
Napięcie zasilające / Voltage 230V AC 50 Hz 24V DC 230V AC 50 Hz 24V DC 230V AC 50/60 Hz
Pochłanianie prądu przy obciążeniu nominalnym 0,115 A 0,950 A 0,115 A 0,950 A 0,160 A
Current consumption at nominal charge 0,115 A 0,950 A 0,115 A 0,950 A 0,160 A
Pochłanianie mocy przy obciążeniu nominalnym ~ 25W ~ 23W ~ 25W ~ 25W ~ 28W
Charge absorbed at nominal load ~ 25W ~ 23W ~ 25W ~ 25W ~ 28W
Prędkość przesuwu bez obciążenia / No load speed 12,5 mm/s 12,5 mm/s 8,5 mm/s 8,5 mm/s 12 mm/s
Czas trwania wysuwu bez obciążenia (400 mm) 32 s 32 s 48 s 48 s 30 s
No load duration (400 mm) 32 s 32 s 48 s 48 s 30 s
Podwójna izolacja elektryczna TAK Niskie napięcie TAK Niskie napięcie TAK
Double electrical insulation YES Low Tension YES Low Tension YES
Rodzaj działania / Type of service S2 di 3 min
Temperatura robocza - 5 + 65 ºC
Working temperature - 5 + 65 ºC
Stopień ochrony urządzeń elektrycznych IP30
Protection index IP30
Regulacja mocowania na ościeżnicy Autoregulacja pozycji
Adjustment of socket at casing Position self regulating
Połączenie równoległe dwóch lub więcej napędów TAK TAK TAK TAK NIE
Connection of two or more devices in parallel YES YES YES YES NO
Ogranicznik ruchu przy otwieraniu Elektroniczny z regulacją dip-switch
Limit switch stop at opening Electronic with regulation by means of dip-switch
Ogranicznik ruchu przy zamykaniu Prądowy
Limit switch stop at closure At absorption of power
Ochrona przed przeciążeniem przy otwieraniu i zamykaniu Prądowy
Protection on overload at opening and closure At absorption of power
Wymiary mm / Dimensions mm 386,5x59x37
Waga kg / Weight kg 0,970 0,940 1,180 1,150 1,170
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siłownik łańcuchowy 250 N z wysuwem regulowanym do 240, 360 mm
chain actuator 250N – adjustable stroke 240, 360 mm

...kompaktowa technologia...
elektryczny siłownik łańcuchowy do okien przesuwnych w
pionie od góry, okien przesuwnych w pionie od dołu, kopuł i
świetlików. KATO 253 to inteligentna ewolucja nowoczesnej
technologii automatyki okien.

Mały, wart swej ceny, lecz... inteligentny! 
Wyposażony w mikroprocesor o następujących funkcjach:
• Stopniowy rozruch.
• Sterowanie wzdłuż długości wysuwu.
• Jeszcze łatwiejszy i szybszy wybór wysuwu.
• Poluzowanie części mechanicznych po zakończeniu każdego

wysuwu.
• Akcesoria dopasowane do całej serii produktów KATO.
Ograniczone rozmiary. Obudowa i trzpienie wykonane z bardzo
wytrzymałego materiału kompozytowego.
Łatwy montaż z użyciem szybkozłączki na wspornikach, bez
konieczności użycia śrub lub elementów mocujących (system
opatentowany przez Nekos). Inny patent Nekos umożliwia
szybkie odczepienie siłownika od okna w celu ułatwienia mycia.

...compact technology... electrical
chain actuator for top hung windows, bottom hung windows,
light domes and dormer windows. KATO 253 is the wise evo-
lution of modern technology for the automation of windows.

Small, value for money but... intelligent!
equipped with microprocessor with the following functions:
• Graduated start ramp.
• Power controller along the length of the stroke.
• Even simpler and more immediate selection of strokes.
• Loosening of mechanical parts after each stroke-end.
• Accessories compatible with the whole KATO series.
Reduced dimensions, with body and rods in highly resistant
composite material.
Installation is easy, with rapid snap onto the supports, without
the requirement for screws or fixing elements (Nekos patented
system); another Nekos patent allows rapid unhooking from
the window to facilitate cleaning.

KOD / CODE MODEL I KOLOR / MODEL AND COLOUR
6030080 KATO|253 230V wysuw 240/360 czarny / black
6030081 KATO|253 230V wysuw 240/360 biały / white
6030082 KATO|253 230V wysuw 240/360 szary / grey
6050057 KATO|253 24V wysuw 240/360 czarny / black
6050058 KATO|253 24V wysuw 240/360 biały / white
6050059 KATO|253 24V wysuw 240/360 szary / grey

EP1723303 - EP1723304B1
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Opis produktu
Liniowy napęd elektryczny z łańcuchem przegubowym
dwurzędowym, zamknięty w obudowie z kompozytu.
Zaprojektowany do okien odchylnych, okien uchylnych, kopuł
i okien mansardowych. Dane techniczne zostały podane w
tabeli. Siła wypychająca i ciągnąca siłownika wynosi 250 N.
Został skonstruowany do działania przy napięciu 110-
230VAC 50/60Hz lub 24VDC. Został wyposażony w uniwer-
salny wspornik obrotowy do szybkiego montażu bez śrub
(opatentowany), w mocowania do okien odchylnych i w spec-
jalną złączkę do okien uchylnych (opatentowana). Ogranicznik
ruchu przy otwieraniu/zamykaniu, prądowy, chroni również
przed przeciążeniem. Możliwość połączenia równoległego.
Zgodny z Dyrektywami 2004/108/WE (Dyrektywa EMC) wraz z
późniejszymi zmianami i 2006/95/WE (Dyrektywa niskona-
pięciowa) wraz z późniejszymi zmianami.
Kolory standardowe: CZARNY (w przybliżeniu RAL9005),
BIAŁY (w przybliżeniu RAL9016) i  SZARY (w przybliżeniu
RAL7047).

Specifications
Chain operated electrical actuator with double row four link
articulated chain contained in composite casing designed for
the movement of outward opening windows, transom windows,
domes and dormer windows. See Technical Data table for
specifications. The actuator has a traction and thrust capacity of
250N, and has been designed to function at a voltage of 110-
230V AC 50/60Hz or 24V dc.
The device has been equipped with a universal swing support
that can be assembled rapidly without screws (patented), with
clevis for outward opening windows and special socket for
transom windows (patented).
Limit switch in opening/closure at current absorption and as
protection against overloading. Can be connected in parallel
and complies with Directives 2004/108 CE (EMC Directive)
and subsequent amendments and 2006/95 CE (Low Voltage
Directive) and subsequent amendments.
Standard colours: BLACK (circa RAL9005), WHITE (circa
RAL9016), and GREY (circa RAL7047).
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MODEL / MODEL KATO|253 230V KATO|253 24V
Siła wypychająca i ciągnąca / Force exerted by thrust and traction 250 N
Wysuwy (do wyboru w dowolnym momencie) / Strokes (can be selected at any time) 240, 360 mm
Napięcie zasilające / Power supply voltage 110÷230VAC 50/60 Hz 24V =
Pochłanianie prądu przy obciążeniu nominalnym / Rated absorbed current 0,180 A 0,800 A
Pochłanianie mocy przy obciążeniu nominalnym / Power absorbed at nominal load ~ 30W 18W
Prędkość przesuwu bez obciążenia / Idle traverse speed 13,5 mm/s 12,8 mm/s
Czas trwania wysuwu bez obciążenia (240-360 mm) / Duration of idle stroke (240-360 mm) 18 s – 27 s 19 s – 28 s
Podwójna izolacja elektryczna / Double electrical insulation Tak / Yes
Rodzaj działania / Type of service S2 di 3 min
Temperatura robocza / Operating temperature -5 + 65 °C
Stopień ochrony / Protection index for electrical devices IP 30
Regulacja mocowania na ościeżnicy Automatyczna regulacja pozycji
Adjustment of connection to window frame Automatic definition of position
Połączenie równoległe dwóch lub więcej napędów TAK
Parallel powering of two or more motors Yes (max 30 actuators)
Ogranicznik ruchu przy otwieraniu Elektroniczny z regulacją dip-switch
Stroke-end at opening At absorption of power
Ogranicznik ruchu przy zamykaniu Prądowy
Stroke-end at closing At absorption of power
Ochrona przed przeciążeniem przy otwieraniu i zamykaniu Prądowy
Wymiary (mm) / Dimensions 356 x 56,5 x 33,5
Waga (kg) / Weight 0,840 0,820
Lunghezza cavo di alimentazione / Feeding cable lenght 1 m
Dane przedstawione w tabeli nie są wiążące i podlegają zmianie bez zawiadomienia.
The data indicated in these figures is not binding and is subject to variation without notification.
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IMO
siłownik łańcuchowy 200 N z wysuwem regulowanym do 210 mm
chain actuator 200N - adjustable stroke till 210mm

it’s there but, you can’t see it...
electric chain actuator for recessed mounting on top-hung
windows opening outwards, bottom-hung windows,
dormer windows and light domes. KIMO is a latest-
generation actuator equipped with a microprocessor
that combines the skillful evolution of modern automation
techniques with building management domotics. It has
the following functions:
•Progressive starting ramp;
•Power control over the entire stroke;
• Intuitive and immediate stroke selection with a dip-switch;
•Relaxation of mechanical parts after each stoke-end

generated by a block for power absorption;
•Combined with the B-Lock and perimeter fittings, it

constitutes a security window lock that guarantees
tight closure for a high thermal K;

•Possibility to detect a signal with a potential-free
contact for window closed/open (option to be requested
in the order);

•Small chain size (Nekos patented) that couples with
the completely concealed bracket;

•The motor can be inspected, even during a power
outage or product failure.

Intelligent, compact and robust (made entirely of
metal), it's the smallest actuator for windows available
on the market. It guarantees security, quality, efficiency,
reliability and constructional simplicity; a straightfor-
ward and functional design to facilitate recessed
mounting on any European chamber profile. It can be
mounted on the fame with the window open, using two
coupling brackets and 4 clamping screws. Remarkably
quiet (only 42 dB) and sturdy, it provides the necessa-
ry force with a new ideation of electronic protection.
Compact size, with a section of only 28x28 mm for a
length of 310 mm. Built to last over time, the actuator
has undergone and successfully passed extensive life
tests.

jest tutaj, ale nie widzisz go... elektryczny siłownik łańcuchowy do montażu w zabudowie do okien
przesuwnych w pionie od dołu otwieranych na zewnątrz, okien przesuwnych w pionie od dołu, świetlików i kopuł. KIMO to siłownik
najnowszej generacji wyposażony w mikroprocesor, który łączy nowoczesne techniki automatyki z domotyką przeznaczoną do
zarządzania obiektami. Posiada następujące funkcje:
•Stopniowy rozruch.
•Sterowanie całą długością wysuwu.
• Intuicyjny i natychmiastowy wybór wysuwu z użyciem dip-switch.
•Poluzowanie części mechanicznych po zakończeniu każdego wysuwu generowane przez blok pochłaniania mocy.
•W połączeniu z Blokadą B i łącznikami obwodowymi zapewnia blokadę bezpieczeństwa okna, która gwarantuje dokładne

zamknięcie dla wysokiego cieplnego K.
•Możliwość wykrycia sygnału ze stykiem bezpotencjałowym w przypadku zamkniętego/otwartego okna (opcja na żądanie).
•Mały rozmiar łańcucha (patent Nekos), który jest połączony z całkowicie ukrytym wspornikiem. 
•Silnik może być sprawdzany, również w trakcie przerwy w zasilaniu lub w razie usterki produktu.

Inteligentny, kompaktowy i solidny (wykonany w całości z metalu), to najmniejszy siłownik do okien dostępny na rynku.
Gwarantuje bezpieczeństwo, jakość, wydajność, niezawodlność i prostą konstrukcję. Nieskomplikowany i funkcjonalny kształt
ułatwia montaż w zabudowie w dowolnym europejskim otworze okiennym. Może być montowany na ościeżnicy przy otwartym
oknie przy użyciu dwóch wsporników i 4 śrub mocujących. Nadzwyczajnie cichy (tylko 42 dB) i wytrzymały, zapewnia niezbędną
siłę i oferuje nową koncepcję elektronicznej ochrony. Kompaktowe wymiary, przekrój tylko 28x28 mm i długość 310 mm.
Wykonany w sposób zapewniający długą trwałość, siłownik z wynikiem pozytywnym przeszedł intensywne testy na wytrzymałość.
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KOD / CODE MODEL I KOLOR / MODEL AND COLOUR
6050072 Siłownik KIMO 24V – maks. wysuw 210 mm
6050072 Chain actuator Kimo 24V – max stroke 210mm

EP2574823



Opis produktu
Liniowy napęd elektryczny z łańcuchem przegubowym
trójrzędowym (patent NEKOS), zamknięty w odpowiedniej
metalowej obudowie. Nadaje się do okien przesuwnych w pionie
od góry i okien przesuwnych w pionie od dołu.
Dane techniczne zostały podane w tabeli. Siła wypychająca i
ciągnąca siłownika wynosi 200 N. Działa przy napięciu
24VDC.
Jest dostarczany ze wspornikami obrotowymi do montażu bez
śrub oraz w uniwersalne wsporniki łączące do okien przesuw-
nych w pionie od góry otwieranych na zewnątrz i do okien
przesuwnych w pionie od dołu. Ogranicznik ruchu można
wyregulować w dowolnym momencie, prądowy przy zamykaniu
i chroni również przed przeciążeniem. Możliwość połączenia
równoległego. Zgodny z Dyrektywami 2004/108/WE
(Dyrektywa EMC) wraz z późniejszymi zmianami i 2006/95/WE
(Dyrektywa niskonapięciowa) wraz z późniejszymi zmianami.
Dostępny tylko w jednym kolorze: SZARY (w przybliżeniu
RAL9006).

Specifications
Electric linear actuator with three-link articulated chain
(NEKOS patent), enclosed in an appropriate metal container,
suited for moving top-hung windows opening outwards and
bottom-hung windows. The characteristics are provided in
the Technical Data table.
Thrust and traction force of 200 N, 24V DC low-voltage oper-
ation.
Supplied complete with pivoting support brackets, without
screws and with universal coupling brackets for top-hung
windows opening outwards and bottom-hung windows.
Opening stroke-end can be adjusted at any time, end of closing
stroke with power absorption as protection against overload.
Can be connected in parallel. Complies with the Directives
2004/108 EC (EMC Directive) and subsequent amendments
and 2006/95 EC (Low Voltage Directive) and subsequent
amendments.
Available in one color only: GREY (RAL9006).
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MODEL / MODEL KIMO - 24V
Siła wypychająca i ciągnąca / Thrust and traction force 200 N
Wysuwy / Strokes 70, 125, 170, 210 mm
Napięcie zasilające / Power supply voltage 24 VDC ═
Pochłanianie prądu przy obciążeniu nominalnym / Rated absorbed current 0,32 A
Pochłanianie mocy przy obciążeniu nominalnym / Power absorbed at nominal load 7,5 W
Prędkość przesuwu bez obciążenia / No load speed 8 mm/s
Czas trwania wysuwu bez obciążenia (210 mm) / Duration of no load stroke (210 mm) 27 s
Rodzaj działania / Type of service S2 di 3 min
Temperatura robocza / Working temperature - 5 + 65 ºC
Stopień ochrony urządzeń elektrycznych / Protection indexfor electrical devices IP32
Regulacja mocowania na ościeżnicy Autoregulacja pozycji
Adjustement of connection to window frame Automatic definition of position
Połączenie równoległe dwóch lub więcej napędów TAK (maks. 20 siłowników)
Parallel powering of two or more motors YES (max 20 actuators)
Działanie zsynchronizowane / Synchronize function NIE przewidziane / NOT foreseen
Siła statycznego trzymania / Static hold force 1.000N
Ogranicznik ruchu przy otwieraniu / Stroke-end at opening Elektroniczny z regulacją dip-switch / Electroni by dip-switch
Ogranicznik ruchu przy zamykaniu / Stroke-end at closure Prądowy / At absorption of power
Długość kabla zasilającego / Length of power cable 2 m
Wyjście łańcucha / Chain exit Centralne / Central 
Wymiary / Dimensions 28x28x310 mm
Waga / Weight 0,720 Kg
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|650
siłownik zębatkowy 600N / rack operated actuator 600N

technologia, która mierzy
wysoko... siłownik zębatkowy opracowany w nowej
technologii, wyposażony w mikroprocesor do kontroli mocy.
Wykorzystuje tylko potrzebną mu ilość energii dzięki zastoso-
waniu nowej koncepcji ochrony elektronicznej. SKY gwarantuje
długą żywotność mechaniki, ponieważ po każdym zatrzymaniu
ogranicznika ruchu lub w wyniku zadziałania zabezpieczenia
elektronicznego, mikroprocesor zapewnia zmniejszenie
napięcia we wszystkich częściach mechanicznych. Struktura
nośna jest odlewana ciśnieniowo ze stopu cynku, posiada stalową
zębatkę o okrągłym przekroju, który gwarantuje wysokie
obciążenie szczytowe również na maksymalnych długościach
(do 1000 mm). Dzięki przesuwnemu imadłu, siłownik można
zamocować  na całej długości trzpienia, nawet na głowicy.
Wspornik jest wahliwy i dostosowuje się do obrotu okna.
Maksymalna siła wypychająca i ciągnąca wynosi 600 N i jest
powielana w przypadku montażu w tandemie dwóch lub
więcej siłowników.
Dostępne wysuwy: 180, 230 mm, do lamel i żaluzji
zewnętrznych (tzw. łamaczy światła), 350, 550, 750, 1000
mm, do okien. 

technology that aims high... rack
operated actuator of new electronics technology developed
with microprocessor for further power control. It uses as
much energy as it needs thanks to a new electronics protec-
tion concept. SKY guarantees hard-wearing mechanical parts
because after every limit switch stop or on activation of the
electronic protection function, the microprocessor ensures
that any tension on all mechanical parts is slackened.
Structure is die-cast in zinc alloy, with round section steel
rack to guarantee high maximum load, even for maximum
lengths (up to 1000 mm). A sliding grip system allows the
actuator to be fixed at any point along the rod, even at the
head, and the support bracket is movable to adapt to rotation
of the window. Maximum force of 600N for traction and thrust
doubles when two or more motorized actuators are mounted
in tandem.
Courses available: 180, 230 mm, for blades and shading device
slats, 350, 550, 750, 1000 mm, for windows.
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Opis produktu
Elektryczny liniowy siłownik zębatkowy do okien odchylnych,
uchylnych, kopuł i okien dachowych. Dane techniczne podane
zostały w tabeli. Siła wypychająca i ciągnąca wynosi 600 N.
Został zaprojektowany do działania z napięciem 230VAC 50 Hz
lubz niskim napięciem 24VDC. Siłownik jest dostarczany wraz z
uniwersalnym wspornikiem obrotowym, który można zamocować
w dowolnym miejscu na całej długości trzpienia za pomocą
dwóch przesuwnych imadeł. Ogranicznik ruchu: prądowy przy
otwieraniu i zamykaniu, służy także do elektronicznej ochrony
przed przeciążeniem. Możliwość połączenia równoległego. Zgodny
z Dyrektywami 2004/108/WE (Dyrektywa EMC) wraz z późniejszy-
mi zmianami i 2006/95/WE (Dyrektywa niskonapięciowa) wraz
z późniejszymi zmianami.
Kolory standardowe: ANODYZOWANY SREBRNY  dla części
metalowych wytłaczanych z aluminium, NIKLOWANY CHEMICZ-
NIE (cynk-nikiel) dla części odlewanych ciśnieniowo i SZARY (w
przybliżeniu RAL7035) dla osłony motoreduktora.

Specifications
Rack operated electronic linear actuator for moving bay win-
dows, hopper frame windows, cupolas and dormer windows.
See Technical Specifications table for details. Thrust and trac-
tion force of 600N. Designed to function at 230V AC 50Hz or
at low tension of 24V DC. Actuator comes complete with uni-
versal swivel support that can be fixed at any point along the
rod with two sliding grips. Limit switch: current absorption at
opening and closure and as electronic protection for overlo-
ad. Can be connected in parallel and complies with Directives
2004/108 CE (EMC Directive) and subsequent amendments
and 2006/95 CE (Low Voltage Directive) and subsequent
amendments.
Standard colours: ANODIZED SILVER for metal parts in extru-
ded aluminium, ZINC NICKEL PLATING for die-cast parts,
GREY (c. RAL7035) for the casing of the motor.

MODEL / MODEL SKY650 230 SKY650 24
Siła wypychająca i ciągnąca / Pressure and traction force 600 N
Wysuwy / Track runs 180, 230, 350, 550, 750, 1000 mm (*)
Napięcie zasilające / Voltage 230V AC 50 Hz 24V DC
Pochłanianie prądu przy obciążeniu nominalnym / Consumption at nominal charge0,145 A 1,600 A
Pochłanianie mocy przy obciążeniu nominalnym / Charge absorbed at nominal load~ 33W ~ 38W
Prędkość przesuwu bez obciążenia / No load speed 11 mm/s 9,5 mm/s
Czas trwania wysuwu bez obciążenia / No load duration W zależności od wysuwu / According to course
Podwójna izolacja elektryczna / Double electrical insulation TAK / YES Niskie napięcie / Low Tension
Rodzaj działania / Type of service S2 3 min
Temperatura robocza / Working temperature - 5 + 65 ºC
Stopień ochrony  urządzeń elektrycznych / Protection index IP55
Regulacja mocowania na ościeżnicy Autoregulacja pozycji
Adjustment of socket at casing Position self regulating
Połączenie równoległe dwóch lub więcej napędów TAK
Connection of two or more devices in parallel YES
Ogranicznik ruchu przy otwieraniu / Limit switch stop at opening Prądowy / At absorption of power
Ogranicznik ruchu przy zamykaniu / Limit switch stop at closure Prądowy / At absorption of power
Ochrona przed przeciążeniem przy otwieraniu i zamykaniu Prądowy
Protection on overload at opening and closure At absorption of power
Wymiary mm / Dimensions mm 115 x 42 x (corsa + 135)
Waga urządzenia kg / Weight kg Zmienna w zależności od konstrukcji / Varies according to manufacture
(*) Personel techniczny może skrócić wysuwy poprzez regulację wewnętrznych ograniczników.
(*) Technical personnel can shorten truck runs by adjusting the internal limit switches.
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KOD / CODE MODEL / MODEL
6220001 SKY 650 230V wysuw / stroke 180 mm
6220002 SKY 650 230V wysuw / stroke 230 mm
6220003 SKY 650 230V wysuw / stroke 350 mm
6220004 SKY 650 230V wysuw / stroke 550 mm
6220005 SKY 650 230V wysuw / stroke 750 mm
6220006 SKY 650 230V wysuw / stroke 1000 mm
6230001 SKY 650 24V wysuw / stroke 180 mm
6230002 SKY 650 24V wysuw / stroke 230 mm
6230003 SKY 650 24V wysuw / stroke 350 mm
6230004 SKY 650 24V wysuw / stroke 550 mm
6230005 SKY 650 24V wysuw / stroke 750 mm
6230006 SKY 650 24V wysuw / stroke 1000 mm



...proste… siłownik zębatkowy o sile wypychającej i
ciągnącej 450N. Struktura nośna jest wykonana z kompozytu
o wyskiej wytrzymałości, posiada stalową zębatkę o okrągłym
przekroju. Dzięki przesuwnemu imadłu, siłownik można
zamocować na całej długości trzpienia,  nawet na głowicy,
wspornik jest wahliwy i dostosowuje się do obrotu okna.
SKY 450 może być stosowany w tandemie o jednym trzpieniu
jako drugi punkt wypychający. 
Dostępne wysuwy: 180, 230 mm, do lamel i i żaluzji
zewnętrznych (tzw. łamaczy światła), 350, 550, 750, 1000
mm, do okien.

...simple... rack operated actuator with force of
450N for traction and thrust.
Structure is manufactured from extremely hardwearing mate-
rials, with round section steel rack. A sliding grip system
allows the actuator to be fixed at any point along the rod,
even at the head, and the support bracket is movable to adapt
to rotation of the window. 
SKY 450 is applicable in tandem to a single rod when one
more push point is required. 
Courses available: 180, 230 mm, for blades and shading devi-
ce slats, 350, 550, 750, 1000 mm, for windows.

|450
siłownik zębatkowy 450 N / rack operated actuator 450N
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Opis produktu
Elektroniczny liniowy siłownik zębatkowy do okien odchylnych,
uchylnych, kopuł i okien dachowych. Dane techniczne zostały
podane w tabeli. Siła wypychająca i ciągnąca wynosi 450 N.
Zaprojektowany do działania z napięciem 110-230VAC
50/60Hz. Siłownik jest dostarczany wraz z uniwersalnym
wspornikiem obrotowym, który można zamocować na całej
długości trzpienia za pomocą dwóch przesuwnych imadeł.
Ogranicznik ruchu: prądowy przy otwieraniu i zamykaniu,
służy także do elektronicznej ochrony przed przeciążeniem.
Możliwość połączenia równoległego. Zgodny z Dyrektywami
2004/108/WE (Dyrektywa EMC) wraz z późniejszymi zmianami
i 2006/95/WE (Dyrektywa niskonapięciowa) wraz z późniejszymi
zmianami.
Kolory standardowe: ANODYZOWANY SREBRNY  dla części
metalowych wytłaczanych z aluminium i SZARY (w przybliżeniu
RAL7035) dla obudowy napędu.

Specifications
Rack operated electronic linear actuator for moving bay windows,
hopper frame windows, cupolas and dormer windows. See
Technical Specifications table for details. Thrust and traction
force of 450N. Designed to function at 110/230VAC
50/60Hz.
Actuator comes complete with universal swivel support that
can be fixed at any point along the rod with two sliding grips.
Limit switch: current absorption at opening/closure and as
electronic protection for overload. Can be connected in parallel.
Complies with Directives 2004/108 CE (EMC Directive) and
subsequent amendments and 2006/95 CE (Low Voltage
Directive) and subsequent amendments.
Standard colour: ANODIZED SILVER for metal parts in extruded
aluminium and GREY (c. RAL7035) for the casing of the motor.

MODEL / MODEL SKY450 230
Siła wypychająca i ciągnąca / Pressure and traction force 450 N
Wysuwy / Track runs 180, 230, 350, 550, 750 mm (*)
Napięcie zasilające / Voltage 110/230V AC 50/60 Hz
Pochłanianie prądu przy obciążeniu nominalnym / Consumption at nominal charge 0,080 A
Pochłanianie mocy przy obciążeniu nominalnym / Charge absorbed at nominal load ~ 18W
Prędkość przesuwu bez obciążenia / No load speed 6 mm/s
Czas trwania wysuwu bez obciążenia / No load duration W zależności od wysuwu / According to course
Podwójna izolacja elektryczna / Double electrical insulation TAK / YES
Rodzaj działania / Type of service S2 5 min
Temperatura robocza / Working temperature - 5 + 65 ºC
Stopień ochrony  urządzeń elektrycznych / Protection index IP44
Regulacja mocowania na ościeżnicy Autoregulacja pozycji
Adjustment of socket at casing Position self regulating
Połączenie równoległe dwóch lub więcej napędów TAK
Connection of two or more devices in parallel YES
Połączenie w tandemie / Connection in tandem TAK, 1 napęd + 1 trzpień / YES, 1motor + 1 bar
Ochrona przed przeciążeniem przy otwieraniu i zamykaniu Prądowa
Protection on overload at opening and closure At absorption of power
Wymiary mm / Dimensions mm 105 x 47 x (corsa + 135)
Waga urządzenia kg / Weight kg Zmienna w zależności od konstrukcji / Varies according to manufacture
(*) Personel techniczny może skrócić wysuwy poprzez regulację wewnętrznych ograniczników.
(*) Technical personnel can shorten truck runs by adjusting the internal limit switches.
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KOD / CODE MODEL / MODEL
6221001 SKY 450 230V wysuw / stroke 180 mm
6221002 SKY 450 230V wysuw / stroke 230 mm
6221003 SKY 450 230V wysuw / stroke 350 mm
6221004 SKY 450 230V wysuw / stroke 550 mm
6221005 SKY 450 230V wysuw / stroke 750 mm
6221006 SKY 450 230V wysuw / stroke 1000 mm



siłownik rurowy do rurki ø28
tubolar gearmotor for ø28 tube

klasa za jednym dotknięciem
palca... Siłownik rurowy do rolet i żaluzji panelowych.
Ewolucja koncepcji stylu, praktyczności, kompaktowości i
technologii. W twojej dłoni innowacyjna technologia, w twojej
rolecie niewidoczne i praktyczne urządzenie ruchowe. Nowa
elektroniczna technologia do kontroli pozycji i nieograniczony
ruch (6000 obrotów nawijających). Ustawienie ograniczenia
ruchu jest szybkie, łatwe i natychmiastowe, wystarczy mieć
śrubokręt. MR28 posiada regulator ogranicznika służący do
kontroli wskazań LED i umożliwiający dogodne programowanie
ograniczników ruchu. MR28 ma tylko 205 mm długości (około
o 1/3 mniej niż analogiczne wyroby na rynku). Łatwo się
instaluje dzięki uniwersalnym wspornikom, które mogą być
montowane w dowolnej pozycji. Jest wytrzymały i solidny;
został poddany intensywnym próbom trwałości, które przeszedł
pozytywnie. Można go również podłączyć do czujnika
nasłonecznienia w celu automatycznej regulacji oświetlenia w
pomieszczeniu. 

class at a touch of your finger...
tubular gearmotor for roll and vertical blinds. The evolution of
style, practicality compactness and technology concepts. In
your hands the synthesis of an innovative technology, in your
blind the invisible and practical solution of movement. New
electronic technology to control position and the unlimited
run (6000 revolutions for winding). Setting of limit switches is
quick, simple and immediate, at a touch of a screwdriver.
MR28 has a limit switch regulator for checking LED indications
and to facilitate its programming. Its length is only 205 mm
(about 1/3 shorter than other products on the market). Easy
to install with universal support brackets that can be mounted
in any position. It’s hardwearing and solid, manufactured to
last, motor has been subjected to extensive testing before
being approved. Besides it can be connected to light sensor
for automatic regulation of ambient light.

KOD MODEL
6140005 Siłownik rurowy MR28 24V - głowica 10x3
6140007 Siłownik rurowy MR28 24V - głowica 6x3
6140008 Siłownik rurowy MR28 24V - głowica płaska
CODE MODEL
6140005 Tubular gearmotor MR28 24V - head 10x3
6140007 Tubular gearmotor MR28 24V - head 6x3
6140008 Tubular gearmotor MR28 24V - flat head
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ALI’ SW jest urządzeniem zasilającym dla siłowników rurowych
MR28 i został zaprojektowany  do montażu w obudowach
trójmodułowych typu włoskiego. Jest wyposażony w
przekładnik prądowy 110/230VAC (+/- 10%) 50/60Hz i
dostarcza stabilne i regularne napięcie wyjściowe 24VDC . 
W sterowaniu działaniem silnika zastosowano innowacyjną
technologię „touch-switch”, która uruchamia sterowanie
poprzez proste dotknięcie przycisku, w trybie ręcznym lub
automatycznym. Kartę touch-switch można włożyć do dowol-
nego, dostępnego na rynku  elementu maskującego, dzięki
któremu urządzenie elektryczne zachowuje elegancki wygląd
dostosowany do wystroju twojego domu. Okablowanie z
szybkozłączkami między „touch-switch” i zasilaczem ma
długość 20 cm i mieści się w jednej obudowie. Na zamówie-
nie dostępny jest również kabel o długości 80 cm w przypad-
ku zastosowania dwóch obudów. Dodając centralkę kontrolną
i czujnik światła można regulować naświetlenie pomieszcze-
nia w sposób autonomiczny i automatyczny w zależności od
zmian światła zewnętrznego. Na zamówienie dostępna jest
również wersja tylko elektroniczna, którą można połączyć z
dowolnym rodzajem przycisku. 

ALì SW is the feeder device used for the MR28 tubular motor
and is designed to slot into 3 modules casing of Italian style.
It is complete with a 110/230VAC (+/- 10%) 50/60Hz tran-
sformer and supplies output tension of 24VDC stabilized and
regulated current. 
The command for motor functioning uses the innovative
technology of a touch-switch which operates the command
with a simple button touch, either “dead man” or automatical-
ly. The touch switch board can be applied to any blank modu-
le bought commercially maintaining an elegant electrical
device which blends into your home design. Rapid clutch
wiring between the touch switch and feeder is 20 cm long for
insertion in the same casing. Upon request a cable 80 cm long
is available when a two-casing solution is adopted. Adding a
station unit and a light sensor it is possible to regulate
ambient light automatically and autonomously depending on
variations of external light. Upon request an electronic only
version is available which can be connected to any kind of
switch button.

Opis produktu
Siłownik rurowy Ø24 do rolet i żaluzji panelowych dla rurki
Ø28 został skonstruowany zgodnie z parametrami podanymi
w tabeli z danymi technicznymi i działa przy niskim napięciu
24 VDC. Jest dostarczany wraz z uniwersalnymi wspornikami
i adapterem do rurki Ø28 (Ø26,5 w środku). Teoretyczne
obciążenie rurki Ø28 wynosi 5,5 kg. Ograniczniki można
zaprogramować elektronicznie w dowolnym momencie.
Zgodny z Dyrektywami 2004/108/WE (Dyrektywa EMC) wraz z
późniejszymi zmianami i 2006/95/WE (Dyrektywa niskona-
pięciowa) wraz z późniejszymi zmianami.
Widoczne elementy w kolorze szarym RAL7035.

Specifications
The tubular gearmotor Ø24 for roll and vertical blinds for Ø28
tube was manufactured in accordance with the characteristics
indicated in the Technical data table, and functions with low
voltage at 24V DC. Comes complete with universal support
brackets and adaptor for tube Ø28 (Ø26,5 on inside).
Theoretical load capacity over Ø28 of 5,5 Kg. Limit switches
can be programmed electronically at any time. Conforms to
directive no. 89/336 (EMC directive) and any successive
amendments as modified by standard 93/68 CE.
Visible parts in grey RAL7035.

MODEL / MODEL MR28 24V ALI’ SW
Mom. obrotowy siły ciągnącej / Traction torque 0,70 Nm -
Teoretyczna nośność na rurce Ø28 / Theoretical load capacity over Ø28 tube 5,5 Kg -
Limit programowania czujników końca biegu 6.000 obrotów rurki zawijającej  - ponad 500 m -
Maximum limit for programming of limit switches 6.000 turns of winding tube - over 500 m -
Napięcie zasilające / Voltage supply 24V DC 100/240V AC 50/60Hz
Napięcie wyjściowe / Output voltage - 26V
Zużycie przy obciążeniu nominalnym / Consumption at nominal charge 0,340 A 0,170 A
Maksymalne obciążenie / Maximum load applicable - 0,500 A
Ilość obrotów w fazie wznoszenia (przy ociążeniu nominalnym) / No. revolutions in up phase (at nominal load) 24 rpm -
Ilość obrotów w fazie opuszczania / No. revolutions in down phase 32 rpm -
Podwójna izolacja elektryczna / Double electrical insulation Niskie napięcie / Low voltage TAK / YES
Rodzaj działania / Type of service S2 di 2 min. Ciągłe / Continuous
Temperatura robocza / Working temperatures - 5 + 65 ºC - 5 + 65 ºC
Stopień ochrony urządzeń elektrycznych / Protection index IP44 IP30
Czujnik końca biegu Obrotomierz elektroniczny z możliwością programowania -
End stroke Programmable electronic revolution indicator -
Połączenie równoległe dwóch lub więcej napędów / Parallel connection of two or more motors TAK / YES -
Wymiary mm / Dimensions mm Ø24,5 x 195 87,5x55,5x27,5
Ilość sztuk w opakowaniu / No. pieces per package 6 sztuk / 6 pieces 1
Waga urządzenia wraz z akcesoriami kg / Weight with accessories included kg 0,282 0,085

SW
alimentatore / feeder
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KOD MODEL
6810005 Zasilacz ALI’SW 24V z przyciskami (Vimar biały)
6810006 Zasilacz ALI’SW 24V do sterowania ręcznego
CODE MODEL
6810005 Electrical feeder ALI’SW 24V with bipolar buttons (Vimar white)
6810006 Electrical feeder ALI’SW 24V for manual command



Akcesoria KATO / KATO Accessories

4010002 Mocowania standardowe  - kolor seryjny
4010002 Standard support brackets - series colour

4010006 Mocowanie do okien uchylnych - kolor seryjny
4010006 Vasistas bracket - series colour

4010005 Mocowanie zewnętrzne - kolor seryjny
4010005 Bracket for outward opening - series colour4010039 Mocowanie zewnętrzne - kolor seryjny

4010039 Bracket for outward opening - series colour

4010003 Mocowania do montażu pionowego - kolor seryjny
4010003 Brackets for vertical mounting - series colour

4010025 Mocowanie poziome - kolor seryjny
4010025 Bracket for horizontal junction - series colour

4010028 Zaślepka do klamki do okien mansardowych - kolor seryjny
4010028 Hole cover for dormer windows handle - series colour

4010027 Mocowanie do okien odchylnych obniżone,
z zamknięciem bezpieczeństwa - kolor seryjny

4010027 Lower bracket with security clutch - series colour

4010026 Mocowania do okien mansardowych - kolor seryjny
4010026 Brackets for dormer windows - series colour

4010044 mocowania standardowe  - kolor seryjny
4010044 Standard support brackets - series colour

4010040 Mocowanie do okien odchylnych poziomych - kolor seryjny
4010040 Bracket for horizontal junction - series colour

4010038 Mocowanie do okien uchylnych - kolor seryjny
4010038 Vasistas bracket - series colour

Colori di serie: N nero - B bianco - G grigio / Series colours: N black - B white - G grey

Akcesoria w wyposażeniu standardowym
Accessories provided

Akcesoria w wyposażeniu standardowym
Accessories provided

Akcesoria na zamówienie
Accessories to be requested apart

Akcesoria do zastosowań specjalnych
Accessories for special applications
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Akcesoria KATO 305

KATO 305 Accessories



Akcesoria w wyposażeniu standardowym
Accessories provided

Akcesoria w wyposażeniu standardowym
Accessories provided

Akcesoria na zamówienie
Accessories to be requested apart
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4010013 Zestaw drobnych elementów do Sky
4010013 Small parts packaging for Sky

4010014 Mocowanie do ościeżnicy
4010014 Bracket for fixing to the frame

4010015 Mocowanie do siłownika
4010015 Support bracket

Akcesoria SKY650
SKY650 Accessories

4010013 Zestaw drobnych elementów do Sky
4010013 Small parts packaging for Sky

4010051 Mocowanie do ościeżnicy
4010051 Bracket for fixing to the frame

4010052 Mocowanie do siłownika
4010052 Support bracket

4010009 Profil połączeniowy dług 1,00 m
4010009 Connection bar 1,00 m length
4010010 Profil połączeniowy dług 1,50 m
4010010 Connection bar 1,50 m length
4010011 Profil połączeniowy dług 2,00 m
4010011 Connection bar 2,00 m length
4010012 Profil połączeniowy dług 2,50 m
4010012 Connection bar 2,50 m length

Akcesoria SKY450
SKY450 Accessories

Akcesoria MR28
MR28 Accessories

6980002 Rurka do rolet Ø28
6980002 Shaped rolling tube Ø28

4010007 Mocowania
4010007 Support brackets

4010008 Nasadka do rurki Ø28
4010008 Support cover for tube Ø28

Akcesoria w wyposażeniu standardowym
Accessories provided

Akcesoria na zamówienie
Accessories to be requested apart
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SERIE
SKY

NRS1

COMANDI
PUSH-BUTTONS

V1'

V'LUX (NH4)

SERIE
KATO

Jednostka zasilająca średnim napięciem / medium tension input unit

strażnicy twoich okien...
NH - Jednostka zasilająca średnim napięciem  (230V)
NL - Jednostka zasilająca niskim napięciem  (24V)

Te nowe centralki z serii N, służą do zasilania i sterowania
podłączonymi słownikami ze średnim napięciem (230V
~50Hz) i niskim napięciem (24VDC). Siłownikami
można sterować pojedynczo lub jednocześnie, jeśli są
podłączone do jednego przycisku ręcznego lub do
zdalnego sterowania. 
W celu automatycznej kontroli zjawisk meteorologicznych,
do centralek można podłączyć czujniki deszczu, wiatru
i nasłonecznienia (czujnik nasłonecznienia stosuje się
tylko w wersjach z 4 siłownikami). Wszystkie centralki
posiadają plastikową wstrząsoodporną obudowę  o
stopniu ochrony IP55. 
Zgodny z Dyrektywami 2004/108/WE (Dyrektywa EMC)
wraz z późniejszymi zmianami i 2006/95/WE
(Dyrektywa niskonapięciowa) wraz z późniejszymi
zmianami. 

guardians of your windows...
NH - Medium tension input unit (230V)

NL - Low tension input unit (24V)

These new N series stations have been designed to
input and control motors at medium tension (230V~
50Hz) and low tension (24V DC). Actuators can be con-
trolled either individually or at the same time if con-
nected to a manual button or remote control device.
For automatic control of meteorological activity, sta-
tions can be fitted with rain, wind or light sensors (light
sensor can only be connected to 4 motors version).
All stations have been protected with IP55 plastic anti-
knock covering. Complies with Directives 2004/108 CE
(EMC Directive) and subsequent amendments and
2006/95 CE (Low Voltage Directive) and subsequent
amendments.

MODEL / MODEL NH1 NH4
Ilość wyjść do siłowników / No. exits to motors 1 4
Napięcie zasilające centralki / Supply voltage for the station 230V AC (±10%) 50Hz
Napięcie wyjściowe / Output voltage 230V AC (±10%) 50Hz
Maksymalny prąd wyjściowy / Maximum output current < 10 A
Maksymalna moc pochłaniana przez centralkę / Max power absorbed by the station 5,60 VA 6,25 VA
Rodzaj działania / Service S1 – Continuo / Continuous
Przystosowanie do podłączenia urządzeń zewnętrznych Czujnik wiatru – Deszczu - Nasłonecznienia
Preset for connection to external devices Wind - Rain - Light sensor
Sterowanie / Command Ręczne i/lub Termostat / Manual control and/or Thermostat
Podwójna izolacja elektryczna / Double electrical insulation TAK / YES
Temperatura robocza / Working temperature -5 ÷ +60 ºC
Stopień ochrony urządzeń elektrycznych / Electrical device protection rating IP43
Wymiary mm / Dimensions mm 129x89x56,5 160x119x76
Waga centralki kg (po zainstalowaniu) 0,295
Weight of station kg (after installation) 0,295
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NL

SERIE
SKY

V1'

V'LUX (NL4)

MR28

SERIE
KATO

NRS1

COMANDI
PUSH-BUTTONS

MODELLO / MODEL NL1 NL4
Ilość wyjść dla silników / No. exits to motors 1 4
Napięcie zasilające centralki / Supply voltage for the station 230V AC (±10%) 50Hz
Napięcie wyjściowe / Output voltage 24V DC
Maksymalny prąd wyjściowy / Maximum output current 1,70 A 4,05 A
Maksymalna moc pochłaniana przez centralkę / Max power absorbed by the station 9,20 VA 8,10 VA
Rodzaj działania / Service S1 – Ciągły / Continuous
Przystosowanie do podłączenia do urządzeń zewnętrznych czujnik wiatru – deszczu – nasłonecznienia
Preset for connection to external devices Wind - Rain - Light sensor
Sterowanie / Command Sterowanie ręczne i/lub termostat / Manual control and/or Thermostat
Podwójna izolacja elektryczna / Double electrical insulation SI / YES
Temperatura robocza / Working temperature -5 ÷ +60 ºC
Stopień ochrony urządzeń elektrycznych / Electrical device protection rating IP43
Wymiary w mm / Dimensions mm 160x119x76 20x155x79,5
Waga centralki w kg (po zainstalowaniu) 0,650 1,400
Weight of station kg (after installation) 0,650 1,400

jednostka zasilająca niskim napięciem / low tension input unit

KOD MODEL
7503001 NH1 centralka dla 1 silnika
7503002 NH1R centralka dla 1 silnika 230V + sterowanie radiowe
7503004 NH4 centralka dla 4 silników 230V
7503005 NH4R centralka dla 4 silników 230V + sterowanie radiowe
7503011 NH1 centralka dla 1 silnika 24V
7503012 NL1R centralka dla 1 silnika 24V + sterowanie radiowe
7503014 NL4 centralka dla 4 silników 24V
7503015 NL4R centralka dla 4 silników 24V + sterowanie radiowe

CODE MODEL
7503001 NH1 station unit for 1 motor on 230V 
7503002 NH1R station unit for 1 motor on 230V + remote control
7503004 NH4 station unit for 4 motors on 230V 
7503005 NH4R station unit for 4 motors on 230V + remote control
7503011 NL1 station unit for 1 motor on 24V 
7503012 NL1R station unit for 1 motor on 24V + remote control
7503014 NL4 station unit for 4 motors on 24V 
7503015 NL4R station unit for 4 motors on 24V + remote control
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Centralka pogodowa dla silników 230V / weather station for 230V motors

kontrola pogody... Jest to proste i łatwe w
instalacji urządzenie, które służy do automatycznego i
ręcznego sterowania działaniem silników elektrycznych 230V.
Sterowanie ręczne odbywa się równocześnie dla wszystkich
podłączonych silników z użyciem klawiatury/programatora
dostarczanych wraz z urządzeniem i umieszczonych na płycie
złożonej z trzech modułów. Centralka Meteo VIP otrzymuje
informacje od czujników deszczu, wiatru, nasłonecznienia lub
temperatury, interpretuje stan pogody i powoduje włączenie
automatycznego sterowania, dla którego czynności i godziny
mogą być zaprogramowane przez użytkownika z użyciem
klawiatury/programatora elektronicznego z wyświetlaczem.
Programator umożliwia również wskazanie zdarzenia atmo-
sferycznego ważniejszego od wszystkich pozostałych,
poprzez rozszerzenie zakresu użycia centralki do specjalnych
zastosowań takich, jak ogrody zimowe, szklarnie, atelier, itp.
Centralka i klawiatura połączone są z użyciem 4-przewodo-
wego kabla o zredukowanym przekroju w celu łatwej instalac-
ji. Centralka umieszczona jest w obudowie z tworzywa
sztucznego odpornego na uderzenia i o stopniu ochrony IP54.
Spełnia wymagania Dyrektywy 2004/108/WE (Dyrektywa EMC)
wraz z późniejszymi zmianami oraz Dyrektywy 2006/95/WE
(Dyrektywa niskonapięciowa) wraz z późniejszymi zmianami.

meteo control... the METEO VIP weather station
is a simple device which is easy to install and is used to con-
trol function of 230V electrical motors on automatic and
manual. Manual command is contemporaneous for all motors
connected using the keyboard/programmer provided which
has been inserted on a three module plate. Meteo VIP is ser-
ved by rain, wind, light or temperature sensors to interpret
weather activity and generates an automatic command for
which functions and times can be programmed by the user
using the keyboard/electronic programmer with display scre-
en. The programmer also allows priority programming of one
atmospheric event over all others, thus widening the field of
application of the station to cover specific applications such
as winter gardens, greenhouses, atelier etc. Connection bet-
ween weather station and keyboard is by means of reduced
section 4 wire cable to allow easy installation.
The weather station comes in plastic anti-knock sheathing
with IP54 protection rating. Complies with Directives
2004/108 CE (EMC Directive) and subsequent amendments
and 2006/95 CE (Low Voltage Directive) and subsequent
amendments.

KOD / CODE MODEL / MODEL
7505505 Centralka METEO VIP / METEO VIP Station

MODEL / MODEL METEO VIP
Napięcie zasilające / Voltage supply 230 V AC (±10%) 50 Hz
Maksymalny prąd wyjściowy (obciążenie indukcyjne) / Maximum output current 3,5A (cosΦ = 0,45)
Bezpiecznik zabezpieczający centralkę / Central protection fuse PTC wielokrotny / PTC resettable
Rodzaj działania / Service type S1 Tryb ciągły
Przystosowanie do podłączenia do czujników zewnętrznych wiatru, deszczu, nasłonecznienia i temperatury
Connection to external sensors wind, rain, light and temperature
Temperatura robocza / Working temperature -20 ÷ +60 ºC
Stopień ochrony urządzeń elektrycznych / Electrical device protection rating IP54
Zakres regulacji w zależności od siły wiatru / Adjustment range for wind 0 ÷ 99 Km/h
Zakres regulacji w zależności od natężenia światła / Adjustment range for light 0 ÷ 99 klx
Klawiatura niskonapięciowa umieszczona na podstawie z 3 modułów VIMAR IDEA z BIAŁĄ płytą
Keyboard Low voltage inserted on VIMAR IDEA 3 module support with WHITE plate
Wyświetlacz 16/2 podający temperaturę wewnętrzną, słońce i wiatr – czujniki deszczu i temperatury
Display 16/2 screen showing inside temperature, sun and wind and where present also rain and external temperature
Wymiary w mm / Dimensions mm 162x139x45
Waga (po zainstalowaniu) kg / Weight (after installation) kg 0,380

DISPLAY
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MODIX

SERIE
SKY

COMANDO / PUSH-BUTTON

CENTRALI
SERIE NL

NL SERIES
UNITS

BATTERIE / BATTERIES

MR28

SERIE
KATO

niezależna centralka zasilająca dla silników 24V
autonomous central unit for 24V motors

gotowa do działania... Centralka MODIX
zasila silniki 24V w niezależny sposób za pomocą
zestawu baterii rezerwowych i jest przystosowana do
pochłaniania prądu o maksymalnej wartości 16A.
Należy ją podłączać do centralek sterujących (seria NL).
Centralka MODIX umieszczona jest w obudowie z
tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia (kolor
szary) i o stopniu ochrony IP55. Urządzenie jest oznac-
zone znakiem CE i spełnia przepisy UE.

ready to go... MODIX supplies 24V motors in
autonomy mode by means of a floating battery pack
and can bear a maximum absorption of 16A. It can be
connected to stations (NL Series). 
Modix central unit has been inserted into IP55 plastic
anti-knock shell (grey coloured). Equipment bears CE
markings and conforms to UE directives.

KOD / CODE MODEL / MODEL
7505504 Centralka MODiX / MODiX Station

MODEL / MODEL MODiX
Napięcie zasilające centralki / Voltage supply 230 V AC (±10%) 50 Hz
Napięcie wyjściowe / Output voltage 24V DC
Maksymalny pochłaniany prąd / Maximum electrical current requirement 0,320 A
Maksymalny dostępny prąd wyjściowy / Maximum applicable exit current 16 A
Rodzaj działania / Service S1 - Tryb ciągły / S1 Continuous
Podwójna izolacja elektryczna / Double electrical insulation TAK
Temperatura robocza / Working temperature -5 ÷ +50 ºC
Stopień ochrony urządzeń elektrycznych / Electrical device protection rating IP55
Wymiary / Dimensions 234x315x190 mm
Waga centralki (po zainstalowaniu) / Weight (after installation) 7,70 kg
Maksymalna ilość podłączonych siłowników KATO 24V / Maximum number of KATO 24V actuators connected 16
Maksymalna ilość podłączonych siłowników SKY 24V / Maximum number of SKY 24V actuators connected 10
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NRS1
Podgrzewany czujnik deszczu / heated rain detector

czekając na deszcz... Czujnik deszczu
to urządzenie, które należy umieścić na świeżym
powietrzu, gdzie poddany jest działaniu opadów
deszczu. Można go podłączać do wszystkich centralek
lub urządzeń, w których przewidziana jest obróbka
sygnału lub w których potrzebny jest sygnał styku
bezprądowego (bez napięcia).  Czujnik nie reaguje na
rosę i wilgoć, szybko wysycha po opadach, co unie-
możliwia powstanie lodu. 
Kabel zasilający ma długość 5 m i jest osłonięty wodo-
szczelną, ognioodporną powłoką z PVC odporną na
działanie promieni UV. 

waiting for the rain... the rain detector
is a device to be placed out in the open exposed fully
to any precipitation. The detector can be connected to
all stations or devices where the signal processing is
foreseen or where a free contact signal is necessary
(free from tension). The sensor is not sensitive to dew-
drops or humidity, dries quickly after rainfall and does
not allow the formation of ice.
Feeding cable is 5 m long, made with a PVC sheath
weather resistant, fire retardant and UV-resistant.

KOD / CODE MODEL / MODEL
7505021 NRS1 Podgrzewany czujnik deszczu

NRS1 Heated rain sensor

MODEL / MODEL NRS1
Napięcie zasilające / Power supply tension 12V ÷ 24V═ (DC)
Maksymalny pochłaniany prąd / Maximum absorption power 20 mA - (120 mA z aktywną grzałką) / 20 mA – (120 mA with active heater)
Typ czujnika / Type of sensor Pojemnościowy / Capacitive
Temperatura włączenia grzałki / Heater intervention < +4 °C
Rodzaj styku / Contact type SPDT
Zakres styku / Rating contact 0,5 A / 125VAC – 1 A / 24VDC
Temperatura robocza / Working temperature -20 ÷ +65 °C
Długość kabla zasilającego / Feeding cable length 5 m
Rodzaj kabla zasilającego – ilość przewodów / Feeding cable type - wire number PVC LiY2Y protetto UV - 5 fili / PVC LiY2Y protected from UV - 5 wires
Stopień ochrony urządzeń elektrycznych / Protection index IP65
Wymiary w / Dimensions 45x93 h=19 mm
Waga / Weight 52 g (bez kabla) / 52 g (cable excluded)
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czaszowy czujnik wiatru / semisphere wind detector

czekając na wiatr... Czujnik wiatru to
urządzenie, które po podłączeniu do centralki steruje
automatycznym zamykaniem okien, gdy prędkość
wiatru jest wyższa od wcześniej określonej wartości
progowej. Składa się z obudowy z tworzywa sztucznego
odpornego na działanie czynników atmosferycznych
oraz z systemu obrotowych czasz, które wykrywają
prędkość wiatru.

waiting for the wind... The wind
detector device connects to the station to control
automatic closure of windows when wind velocity goes
over the preset ceiling value. The device consists of a
plastic shell resistant to atmospheric agents, and a
system of rotating semispherical vertical cups to capture
wind velocity.

KOD / CODE MODEL / MODEL
7505002 V’1 Czujnik wiatru / wind detector

MODEL / MODEL V1’
Zasilanie elektryczne czujników / Sensors electrical feeding Niskie napięcie z centralki / Low tension from station unit
Poziomy czujnika wiatru / Wind sensor levels 8 rosnąco od 5 do 40 km/h / 8 progressive from 5 to 40 km/h
Temperatura robocza / Working temperature -20 ÷ +90° C
Stopień ochrony urządzeń elektrycznych / Electrical device protection rating IP34
Wymiary mm / Dimensions mm Ø 125 x 93
Waga w g / Weight g 70
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czujnik wiatru i nasłonecznienia / wind and light detector

kontrola wiatru i nasłonecznienia...
V’LUX to nowy detektor, który łączy funkcje czujnika
prędkości wiatru i czujnika nasłonecznienia. Funkcja
wiatru jest analogiczna jak w przypadku modelu V1.
We wnętrzu przezroczystej obudowy czujnika znajduje
się elektroniczne urządzenie wykrywające stopień
nasłonecznienia i przekazujące dane do centralki,
która je przetwarza powodując otwarcie lub zamknięcie
rolet lub żaluzji w zależności od ustawień w centralce
kontrolnej. Centralka METEO VIP i wszystkie centralki
serii NH4 i NL4 są przystosowane do przetwarzania
sygnału z czujnika nasłonecznienia.

watching wind and light... V’LUX is
the new detector incorporating in a single device a
wind speed sensor and a light sensor. Wind function is
similar to V1 model. Inside the transparent sensor case
there is the electronic device which relieves light intensity
and transmits the information to central which elaborates
it, causing opening or closure of blinds or shutters as
from programming set in the control station. METEO
VIP station and all NH4 and NL4 centrals are arranged
to elaborate the signal from light sensor.

KOD / CODE MODEL / MODEL
7505004 V’LUX Czujnik wiatru i nasłonecznienia

V’LUX Wind and light detector

MODEL / MODEL V’LUX
Zasilanie elektryczne czujników / Sensors electrical feeding Niskie napięcie z centralki / Low tension from station unit
Poziomy czujnika wiatru / Wind sensor levels 8 rosnąco od 5 do 40 km/h / 8 progressive from 5 to 40 km/h
Poziomy czujnika nasłonecznienia / Light sensor levels 0 ÷ 100 klx
Temperatura robocza / Working temperature -20 ÷ +90° C
Kąt wykrywania światła / Light relief angle 120° (-60° ÷ +60°)
Stopień ochrony urządzeń elektrycznych / Electrical device protection rating IP34
Wymiary mm / Dimensions mm Ø 125 x 93
Waga w g / Weight g 70
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czujnik temperatury / temperature sensor

kontrola temperatury... Czujnik tem-
peratury GRADO° to sonda wykrywająca temperaturę
otoczenia i przekazująca dane do odpowiedniej cen-
tralki, która je przetwarza i steruje działaniem okien,
rolet lub żaluzji.
Sonda o średnicy 6 mm umieszczona jest na końcu
kabla o długości 1,5 m i można ją instalować w dowol-
nej pozycji. Jedyną centralką jest model METEO VIP.
Czujnik GRADO° używany jest w szklarniach, ogrodach
zimowych, itp.

temperature control... GRADO° tem-
perature sensor is a probe which intercepts ambient
temperature and transmits the to central which elabo-
rates it and commands the movement of windows,
blinds or shutters.
The probe, placed at the end of a cable 1,5 metres
length, has a 6 mm diameter and can be installed in
any position. The station unit available with it is model
METEO VIP. GRADO° sensor is used for greenhouses,
winter gardens, etc.

KOD / CODE MODEL / MODEL
7505008 GRAD° Czujnik temperatury

GRAD° Temperature sensor
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PIK
zdalne sterowanie / remote control device

dla leniwych z przekonania... PIK
to nowy nadajnik NEKOS do zdalnego sterowania
radiowego . Charakteryzuje się nowoczesną estetyką,
jest funkcjonalny, komfortowy i ergonomiczny. Posiada
30 bezpośrednich kanałów transmisji (za pomocą fun-
kcji F1 i F2 może uzyskać 90 wyjść kontrolnych) za
pośrednictwem fal radiowych z częstotliwością 433.92
MHz, z „rolling code” o rozdzielczości większej niż 18
x 10^18 możliwych kombinacji. 

for lazys convinced... PIK is the new
NEKOS transmitter for radio operated remote control
commands. The transmitter is modern, functional,
comfortable and ergonomic. 30 direct transmission
channels (with the F1 and F2 functions can reach 90
control outputs) thought radio waves at the frequency
of 433.92 MHz rolling code with a resolution higher
than 18 x 10^18 possible combinations.

KOD / CODE MODEL / MODEL
7505025 PIK nadajnik radiowy 433MHz

PIK 433MHz remote control

34 MODEL / MODEL PIK
Typ / Type Wielokonałowe sterowanie radiowe z mikroprocesorem / Multi-channel radio remote control with microprocessor
Ilość kanałów transmisji / Number of transmission channels 30
Częstotliwość transmisji / Transmission frequency 433,92 MHz
Modulowanie / Modulation ASK
Napięcie zasilające / Power supply tension 2 baterie 1,5V typ AAA / 2 1,5V batteries – type AAA
Napięcie robocze / Operating voltage 1,8V ÷ 3,3V
Przewidywany czas życia baterii > 2 lata (przy założeniu średniego użycia 1 minuta dziennie) 
Estimated lifetime of the batteries > 2 years (assuming an average use of 1 minute per day)
Wyświetlacz LCD (ciekłokrystaliczny) / LCD (liquid crystal display)
Wyświetlanie / Visualisation 2 cyfry (wybrany kanał) / 2 digits (selected channel)

Wskaźnik stany naładowania baterii / Battery charge status indicator
Stan transmisji / Transmission state

Specjalne litery funkcyjne / Specific functions letters
Wymiary wyświetlacza / Display dimensions 18,5x13,5 mm
Kodowanie / Encoding HCS301 
Niezależne kody / Indipendent codes >18 miliardów miliardów kombinacji “rolling code” / >18 x 10^18 “rolling code” combinations
Pochłaniania w trybie standby / Absorption in stand-by < 1μA
Pochłanianie w trybie transmisji / Absorption in transmission < 20 mA
Klawiatura / Keypad Kontrola działania (strzałka DO GÓRY, strzałka W DÓŁ, STOP) / Operational control (UP arrow, DOWN arrow, STOP)

2 przyciski Funkcja (F1, F2) / 2 Function buttons (F1, F2)
1 przycisk Pamięć (M) / 1 Memory button (M)
1 przycisk Kanał (CH) / 1 Channel button (CH)

Zasięg transmisji / Transmission distance 50 m (przy rozładowanych bateriach) / 50 m (with charged batteries)
Odniesienia do norm Zatwierdzony zgodnie z dyrektywą RTTE 1999/5/WE – Dyrektywą 1999/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 9 marca 1999 r. 
Regulatory references Approved according to the R&TTE Directive 1999/5/EC – Directive 1999/5/EC of the European Parliament and Council of 9 March 1999
Wymiary / Dimensions 145x38,5x22,5 mm
Waga / Weight 76 g
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Akcesoria do centralek / Station Accessories

7505015 BYP - Karta bypass do sterowania na 1 wyjście (obsługiwana przez centralki na 230V)
7505015 BYP - Bypass device for 1 exit (served from 230V units)

6980023 Przyciski sterujące IDEA3 - 3 moduły + 1 gniazdo bezpiecznikowe
6980023 Command push-button IDEA3 - 3 modules + fuse carrier

6980022 Przyciski sterujące IDEA2 - 2 moduły + 1 gniazdo bezpiecznikowe
6980022 Command push-button IDEA2 - 2 modules + fuse carrier

6980021 Przyciski sterujące IDEA1 - 1 moduł + 1 gniazdo bezpiecznikowe
6980021 Command push-button IDEA1 - 1 module + fuse carrier

Notatki / Notes
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Nekos srl - Italy
via Capitoni, 7/5 - 36064 Mason Vicentino (VI) 
tel. +39 0424 411011 - fax +39 0424 411013
www.nekos.it - info@nekos.it - commerciale@nekos.it

www.nekos.it


