
Sterowanie radiowe Flor z kodem dynamicznie zmiennym
o czêstotliwoœci 433.92 MHz, 4.5 miliarda kombinacji,
do rolet, ¿aluzji, markiz, automatyki bramowej i oœwietlenia.

Pilot z zegarem, automatyczne sterowanie do 100 zdarzeñ tygodniowo 
(np. zamkniêcie/otwarcie rolet o okreœlonej porze dnia).

Ultracienki, do instalowania w p³askim uchwycie œciennym.

Zasiêg do 200 m w otwartym terenie, do 35 m wewn¹trz budynku.

Ten sam kod pilota mo¿e byæ zapamiêtany przez wiêcej ni¿ jedn¹
roletê lub markizê w celu utworzenia grup - na jednym kanale
mo¿emy obs³ugiwaæ do kilkunastu silników roletowych.

Inteligentny: poprzez wprowadzenie szerokoœci geograficznej, automatycznie
dostosowuje siê do zmian czasu wschodu i zachodu s³oñca.

Piloty ERATIME mo¿na wgraæ do:
- silników roletowych Nice z wbudowan¹ central¹ i radioodbiornikiem
- central serii TT oraz central A01/A02
- radioodbiorników 433.92 MHz z serii FLOR i ONE

Memogroup: wprowadzaj¹c pilota w taki tryb rano w poniedzia³ek, a wy³¹czaj¹c
w niedzielê wieczorem, pilot zatrzymuje w pamiêci rejestr wszystkich wykonanych
zdarzeñ (samouczenie). Dziêki temu pilot w kolejnych tygodniach bêdzie powtarzaæ
wszystkie zapamiêtane zdarzenia o ka¿dej porze dnia i nocy.

Umo¿liwia czêœciowe otwieranie lub zamykanie rolety poprzez proste ustawienie 
czasu otwierania. Posiada funkcjê aktywacji/dezaktywacji czujnika klimatycznego.
 
Umo¿liwia jednoczesne sterowanie do 6 niezale¿nych grup automatyki, nawet do
zapamiêtania 100 zdarzeñ tygodniowo.

Tryb wakacyjny: losowe otwieranie i zamykanie rolet w ustalonym odstêpie czasu
symuluj¹ce obecnoœæ domowników.

Sterowanie radiowe Flor z kodem dynamicznie zmiennym
o czêstotliwoœci 433.92 MHz, 4.5 miliarda kombinacji,
do rolet, ¿aluzji i markiz.

Sterowanie radiowe umo¿liwiaj¹ce zarz¹dzanie 3. grupami 
automatyki do rolet.

Ergonomiczny kszta³t pilota. Sprzedawany z uchwytem
naœciennym.

Ergonomiczny wygl¹d i intuicyjne zastosowanie.

Funkcjonalny: jednym pilotem mo¿emy sterowaæ roletami,
markizami lub ýaluzjami, które moýna teý ùàczyã w grupy. 

Daleki zasiêg: do 200 m w otwartym terenie, do 35 m wewn¹trz
budynku.

Piloty MINIWAY mo¿na wgraæ do:
- silników roletowych Nice z wbudowan¹ central¹ i radioodbiornikiem
- central serii TT oraz central A01/A02
- radioodbiorników 433.92 MHz z serii FLOR i ONE
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pilot 6-kana³owy,  idealny do sterowania 6 rolet lub 6 grup rolet w trybie „góra-stop-dó³”, regulator czasowy, wyœwietlacz LCD,
mo¿liwoœæ zaprogramowania do 100 zdarzeñ tygodniowo

433.92 MHz,


