Plano 1 Nadajnik ścienny
Plano 1
Nadajnik mocowany
na ścianie do obsługiwania
1 grupy automatyki.

Ultra-cienki i łatwy do instalowania,
z płaskim uchwytem ściennym

Przedłużona żywotność baterii
(2 baterie litowe 3V/280mAh)

Ergonomiczna i przyjazna konstrukcja

3 przyciski dla funkcji góra, stop, dół

Częstotliwość 433,92MHz,
kod zmienny ponad 4,5 tryliona
kombinacji; funkcja auto uczenia

Płaski uchwyt naścienny

Zasięg: do 200m na otwartym terenie,
do 35m wewnątrz
Ten sam kod nadajnika może
być zapamiętany przez więcej,
niż jedną markizę lub roletę
w celu utworzenia grup

Diody wyboru

Przycisk “w górę”

Przycisk “Stop”

Przycisk “w dół”

Łatwe do wymiany
baterie litowe

Plano 1
Uruchamia 1 urządzenie automatyki

€ 43,00

Dane techniczne Plano 1
Zasilanie (Vps)

: 6V z 2 bateriami litowymi CR2430

Trwałość baterii
Częstotliwość

: > 3 lata

Moc promieniowana

: szacowana na około 1mW

Stopień ochrony (IP)

: 40

Średni zasięg
Kodowanie

: do 200m na otwartej przestrzeni, do 35m we wnętrzach

Temperatura pracy (°C Min. Max.)

: -20 ÷ +55

Wymiary (mm)
Ciężar (g)

: 80x80x12
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NICE SCREEN

: 433,92MHz ± 100KHz

: 52bit, kod zmienny

: 59

Plano 4
Nadajnik montowany
na ścianie do kontrolowania
do 4 grup automatyki
z oddzielnym aktywowaniem
czujników pogody

Cienki i łatwy do instalowania,
z płaskim uchwytem naściennym

Przedłużona żywotność baterii
(2 baterie litowe 3V/280mAh)

Ergonomiczna i przyjazna konstrukcja

Aktywuje do 4 urządzeń automatyki
pojedynczo, albo w grupach

Częstotliwość 433,92MHz,
kod zmienny ponad 4,5 tryliona
kombinacji; funkcja auto uczenia

3 przyciski dla funkcji góra, stop, dół,
plus dwa przyciski wyboru
Łatwa wymiana baterii litowych

Zasięg: do 200m na otwartym terenie,
do 35m wewnątrz

Nadajnik włącza / wyłącza
czujniki pogody

Ten sam kod nadajnika może być
zapamiętany przez więcej, niż jedną
markizę lub roletę w celu tworzenia grup

Diody wyboru

Przycisk “w górę”

Przycisk “Stop”

Przyciski wyboru
i programowania

Przycisk “w dół”

Płaski uchwyt
naścienny

Plano 4
Aktywuje do 4 urządzeń automatyki pojedynczo, albo w grupach
2 kody sterowania dla trybów “Wiatr” oraz “Wiatr - słońce”

AKCESORIA CENTRALE SYST.STEROWANIA ELEKTR. PROW. STER. SILNIKI DO ROLET I AKCESORIA AKCESORIA SILNIKI RUROWE PROWADNICA SILNIKOW RUR.

Plano 4 Nadajnik ścienny

€ 57,50

Dane techniczne Plano 4
Zasilanie (Vps)

: 6V z 2 bateriami litowymi CR2430

Trwałość baterii
Częstotliwość

: > 3 lata

Moc promieniowana

: szacowana na około 1mW

Stopień ochrony (IP)

: 40

Średni zasięg
Kodowanie

: do 200m na otwartym terenie, do 35m wewnątrz

Temperatura pracy (°C Min. Max.)

: -20 ÷ +55

Wymiary (mm)
Ciężar (g)

: 80x80x12

: 433,92MHz ± 100KHz

: 52bit, kod zmienny

: 59

NICE SCREEN
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Plano 6 Nadajnik ścienny
Plano 6
Nadajnik naścienny
do obsługi do 6 grup
automatyki
Cienki i łatwy do instalowania,
z płaskim uchwytem naściennym
Ergonomiczna i przyjazna
konstrukcja

Częstotliwość 433,92MHz, kod zmienny,
ponad 4,5 tryliona kombinacji;
funkcja auto uczenia

Aktywuje do 6 pojedynczych urządzeń
automatyki lub grup, wybieranych
za pomocą 6 diod LED

Zasięg: do 200m na otwartym terenie,
do 35m wewnątrz

MemoGroup do zapamiętania
ostatnich 8 grup wielokrotnych

Ten sam kod nadajnika może być
zapamiętany przez więcej, niż jedną
markizę lub roletę w celu tworzenia grup

3 przyciski dla funkcji góra, stop, dół,
plus dwa przyciski wyboru
Łatwa wymiana baterii litowych

Przedłużona żywotność baterii
(2 baterie litowe 3V/280mAh)

Diody wyboru

Przycisk “w górę”

Przycisk “Stop”

Przyciski wyboru
i programowania

Przycisk “w dół”

Płaski uchwyt
naścienny

Plano 6
Aktywuje do 6 grup automatyki, oddzielnie albo w multigrupach.
Przywołuje ostatnie 8 grup

€ 53,00

Dane techniczne Plano 6
Zasilanie (Vps)

: 6V z 2 bateriami litowymi CR2430

Trwałość baterii
Częstotliwość

: > 3 lata

Moc promieniowana

: szacowana na około 1mW

Stopień ochrony (IP)

: 40

Średni zasięg
Kodowanie

: do 200m na otwartym terenie, do 35m wewnątrz

Temperatura pracy (°C Min. Max.)

: -20 ÷ +55

Wymiary (mm)
Ciężar (g)

: 80x80x12
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NICE SCREEN

: 433,92MHz ± 100kHz

: 52bit, kod zmienny

: 59

