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Rolety rzymskie 



Zastosowanie 
 

 

 Apartamenty prywatne 

 Hotele 

 Biura 



Konstrukcja 



Systemy rolet rzymskich 

Elektryczne 

Hilla-Alu 
Plus 230V 

Hilla Plus 24V  
(lub 12V) 

Klasyczne 

Hilla 



Systemy rolet rzymskich 
Parametr Hilla-Alu Plus 

230V 
Hilla Plus 24V 

(Hilla Plus 12V) 

Maksymalne 
obciążenie 

+++ + 

Stabilność profilu +++ ++ 

Głośność pracy +++ + 

Cena ++ + 

Możliwość podpięcia 
pod systemy 
inteligentnego 
sterowania 

+++ 
(Soneese 40) 

+ 
(LW25 24V DC) 

Możliwość adaptacji 
dotychczasowego 
mechanizmu 

- + 



Rolety rzymskie 
 

 

Podczas wymiarowania rolety należy uwzględniać  układ 

mebli i innych artykułów wyposażenia wnętrz. 

 

Droga rozwinięcia materiału musi być wolna od przeszkód. 



Elektryczne rolety rzymskie 

Hilla-Alu Plus 230V 



Hilla-Alu Plus 230V 
 

Charakterystyka rynny: 

 

- szerokość:  61mm, 

- wysokość:  65 mm, 

 

- kolory:  biały standard  



Hilla-Alu Plus 230V 
 

Ograniczenia użytkowe: 
 

 Minimalna szerokość  0,65m. 

 Maksymalna szerokość  4,00m*. 

 Maksymalna wysokość   4,00m*. 

 Maksymalny uciąg tkaniny wyliczany na podstawie 
momentu obrotowego: 
napęd standardowy 3Nm 30 obr./min.)  
napęd niestandardowy Nm  obr./min). 



Hilla-Alu Plus 230V - mocowanie 



Sterowanie systemami 230V 
 

 

Napęd PA –  żyłowy  żyły sterujące  

Napęd RTS –  żyłowy radiowy  

 

 przewodowe 230V (PA), 

 radiowe Somfy (RTS), 

 systemy inteligentnego domu (PA) 

 



 

 Napędy sterowane przewodowo/z BMS: 
1) Niebieski – neutralny 

2) Czarny – fazowy I 

3) Brązowy – fazowy II 

 

 Napęd sterowany radiowo RTS: 
1) Niebieski – neutralny 

2) Brązowy – fazowy 

Sterowanie systemami 230V 



Hilla-Alu Plus 230V 
 

Efekt wizualny: 

 

Wszystkie elementy systemu:  

- napęd,  
- zwijacze linek,  

- odbiornik radiowy zintegrowany z napędem ,  
- krańcówki zintegrowane z napędem  

znajdują się w rynnie rolety i niewidoczne są od strony 

wnętrza po zapięciu tkaniny. 



Hilla-Alu Plus 230V – dopr. napięcia 
Sufitowe Ścienne 

 
Ok. cm w stronę środka rolety od lewej lub prawej krawędzi przez górny otwór w 
zakończeniu bocznym rolety.  
 
 



Hilla-Alu Plus 230V 



Elektryczne rolety rzymskie 

Hilla Plus 24V DC (12V RTS) 



Hilla Plus 24V (12V RTS) 
 

Charakterystyka rynny: 

 

- szerokość:  35mm, 

- wysokość:  40 mm, 

 

- kolory:  biały standard . 



Hilla Plus 24V (12V RTS) 
 

Ograniczenia użytkowe: 
 

 Minimalna szerokość  0,70-0,80m. 

 Maksymalna szerokość  3,00m. 

 Maksymalna wysokość   3,00m. 

 Maksymalny uciąg tkaniny wyliczany na podstawie 
momentu obrotowego napędu 0,8Nm  30 obr./min.  
 



Hilla Plus 24V (12V RTS) 
 

Montaż rolety Hilla: 
 Ścienny 

 Sufitowy 

 

W obu przypadkach za pomocą uniwersalnego mocowania. 
 

W systemie (illa Plus V istnieje możliwość odpięcia  
sznurków ze zwijaczy zamocowanych w górnej rynnie.  

 



 

 Bez względu na rodzaj sterowania do napędu 
dochodzą dwa przewody „+” i „-” V DC. 
 

 W roletach z napędem sterowanym przewodowo 
podłączane są bezpośrednio do przewodów 
napędu. 
 

 W roletach z napędem sterowanym radiowo RTS 
podłączane są do wewnętrznego lub zewnętrznego 
odbiornika RTS. 

Hilla Plus 24V - sterowanie 



 

 Do napędu dochodzą dwa przewody „+” i „-” V DC. 
 

 Napęd posiada wbudowany odbiornik radiowy a 
sterowanie możliwe jest tylko przez pilot RTS. 

Hilla Plus 12V - sterowanie 



Hilla Plus 24V (12V RTS) 
 
Efekt wizualny: 
 
Większość elementów systemu:  
- napęd,  
- zwijacze linek, 
- wew. odbiornik radiowy,  
- krańcówki. 
znajdują się w rynnie rolety i niewidoczne są od strony wnętrza  
po zapięciu tkaniny. 

 
Poza rynną: 
- zasilacz V DC najczęściej w puszce elektrycznej ,  
- zew. odbiornik RTS ( w roletach radiowych o szer. 70-80cm). 



Hilla Plus 24V 
 

Krańcówki mechaniczne: 
Ustawienie położenia krańcowego odbywa się za pomocą małego 

płaskiego śrubokręta. Górna krańcówka jest zazwyczaj oporowa. 
Regulacji podlega wtedy tylko dolna krańcówka. 



Hilla Plus 12V RTS 
 

Krańcówki elektroniczne: 
Napęd w systemie (illa Plus V DC posiada zintegrowany 

Odbiornik radiowy i wbudowaną krańcówkę elektroniczną  
Programowaną podczas ustawienia pilota. 



Hilla Plus 24V (12V RTS)  

Doprowadzenie napięcia 
Sufitowe Ścienne 

 
Wypuszczenie przewodu dołem rolety i zawinięcie przewodów w kierunku ściany 
tylnej. 
 
Wypuszczenie przewodu przez nawiercony otwór w zakończeniu bocznym 
 
Wypuszczenie przewodu przez nacięcie górnej ściany rolety na bocznej krawędzi. 
Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie uszkodzić elementów rolety. 
 



Hilla Plus 24V (12V RTS) 



Klasyczne rolety rzymskie 

Hilla 



Hilla 



Hilla 
 

Charakterystyka rynny: 

 

- szerokość:  35mm, 

- wysokość:  40 mm, 

 

- kolory:  biały standard . 
 



Hilla 
 

Ograniczenia użytkowe: 
 

 Minimalna szerokość  0,40m. 

 Maksymalna szerokość  3,00m. 

 Maksymalna wysokość   3,00m. 

 Mechanizm łańcuszkowy z przełożeniem :  montowany 
po lewej lub prawej stronie.  
 



Hilla 
 

Montaż rolety Hilla: 
 Ścienny 

 Sufitowy 

 

W obu przypadkach za pomocą uniwersalnego mocowania. 
 

W systemie (illa istnieje możliwość odpięcia sznurków ze 

zwijaczy zamocowanych w górnej rynnie.  
 



Wymiarowanie 



Wymiarowanie rolety 
 

W zamówieniu określ: 
- model, 

- szerokość i wysokość, 
- stronę wyprowadzenia przewodu, 
- rodzaj sterowania, 

- typ montażu ściana/sufit , 
- dodatkowe uwagi. 

 



Wymiarowanie rolety 
 

Szerokość rolety powinna nieznacznie  ok. -  cm z każdej 
strony wychodzić poza światło wnęki okiennej. 
 

)stnieje możliwość wykonania rolety mieszczącej się w 

świetle wnęki, szerokość wyznaczamy pomniejszając 

szerokość wnęki o ok.  cm z każdej strony.  
 
Wysokość  wyznaczana od górnej krawędzi rynny do  
dolnego poziomu zatrzymania. 



Montaż 



Montaż rolet elektrycznych 
 

 

 

1) Zaznaczyć położenia wsporników. 
2) Przymocować wspornik do ściany /sufitu.  
3) Zamontować mechanizm rolety. 
4) Zamocować tkaninę 

1) Przymocować tkaninę do rzepu na rynnie/kasecie. 
2) Przełożyć sznurki przez kolejne oczka. 
3) Zablokować sznurek na lewarku. 

5) Wyregulować lub ustawić krańcówkę. 
 


