Szanowni Państwo!
Z przyjemnością informujemy, że system inteligentnego domu EXTA LIFE wzbogacony został o nowe
urządzenia. Modułowa konstrukcja urządzeń umożliwia ich montaż w rozdzielni.
Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na temat nowości w ofercie ZAMEL.

RADIOWY STEROWNIK ROLET MODUŁOWY - PODWÓJNY TYP: SRM-22
Sterowanie dwoma roletami niezależnie z poziomu przycisków, pilotów i aplikacji.

CECHY FUNKCJONALNE PRODUKTU:













sterowanie roletami lub innymi urządzeniami napędzanymi silnikami jednofazowymi 230 V AC
transmisja dwukierunkowa – informacja o aktualnym położeniu rolety w aplikacji mobilnej
możliwość podłączenia przycisku żaluzjowego pojedynczego lub podwójnego przy sterowaniu
lokalnym i centralnym
maksymalnie cztery programowalne ustawienia „ulubione” wywoływane z aplikacji
niezależne sterowanie dwoma roletami / napędami
maksymalne obciążenie 350 W (2 A) - klasa AC3 na każdą roletę
programowalny czas ruchu każdej rolety
dwa tryby pracy przy współpracy z nadajnikami (lokalny / centralny)
kompatybilność z kontrolerem oraz nadajnikami systemu EXTA LIFE
programowalne wejścia zewnętrzne (funkcja sterowania lokalnego lub centralnego)
dwa programowalne ustawienia „ulubione” dla nadajników i wejść zewnętrznych
sterowanie za pomocą suwaka (lub za pomocą komend: otwórz - zatrzymaj - zamknij)

RADIOWY ODBIORNIK MODUŁOWY 2-KANAŁOWY TYP: ROM-22
Sterowanie dwoma obwodami niezależnie z poziomu przycisków, pilotów i aplikacji.

CECHY FUNKCJONALNE PRODUKTU:














współpracuje z nadajnikami EXTA LIFE oraz kontrolerem EFC-01
dwa kanały wyjściowe (2 x styki przełączne beznapięciowe NO/NC)
dwa programowalne wejścia zewnętrzne
dwa tryby pracy przy współpracy z kontrolerem (załącz/wyłącz, czasowy)
możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania
znamionowe napięcie zasilania 230 V AC
transmisja dwukierunkowa – wskazanie aktualnego stanu każdego wyjścia w aplikacji
możliwość podłączenia łączników monostabilnych lub bistabilnych
czas programowany niezależnie dla nadajników radiowych, wejść zewnętrznych i kontrolera
kompatybilny z kontrolerem oraz nadajnikami systemu EXTA LIFE
programowalny stan wyjść po zaniku napięcia zasilającego
cztery tryby pracy przy współpracy z nadajnikami (załącz/wyłącz, bistabilny, monostabilny,
czasowy)
czasy przypisywane niezależnie dla każdego z wyjść

RADIOWY ODBIORNIK MODUŁOWY 4-KANAŁOWY TYP: ROM-24
Sterowanie czterema obwodami niezależnie z poziomu przycisków, pilotów i aplikacji.

CECHY FUNKCJONALNE PRODUKTU:














znamionowe napięcie zasilania 230 V AC
transmisja dwukierunkowa – wskazanie aktualnego stanu każdego wyjścia w aplikacji
możliwość podłączenia łączników monostabilnych lub bistabilnych
czas programowany niezależnie dla nadajników radiowych, wejść zewnętrznych i kontrolera
kompatybilny z kontrolerem oraz nadajnikami systemu EXTA LIFE
programowalny stan wyjść po zaniku napięcia zasilającego
cztery tryby pracy przy współpracy z nadajnikami (załącz/wyłącz, bistabilny, monostabilny,
czasowy)
czasy przypisywane niezależnie dla każdego z wyjść
cztery kanały wyjściowe (4 x styki zwierne beznapięciowe)
cztery programowalne wejścia zewnętrzne
dwa tryby pracy przy współpracy z kontrolerem (załącz/wyłącz, czasowy)
możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania

RADIOWY NADAJNIK MODUŁOWY 4-KANAŁOWY TYP: RNM-24
Integracja automatyki.

CECHY FUNKCJONALNE PRODUKTU:








nadajnik radiowy do montażu w rozdzielnicach – szyna TH35
kodowana transmisja radiowa
odkręcana antena – możliwość dołączenia anteny zewnętrznej
zdalne sterowanie odbiornikami systemu EXTA LIFE
zasilanie 230 V AC
możliwość niezależnego sterowania maksymalnie czterema obwodami (kanałami)
duży zasięg działania (do 350 m w terenie otwartym)
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