
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 6. grupami 
automatyki równie¿ z niezale¿n¹ aktywacj¹ czujników 
klimatycznych. 433.92 MHz, Rolling Code z autoprogramowaniem.
2 przyciski do programowania.

Ergonomiczny kszta³t pilota. Sprzedawany z uchwytem
naœciennym.

Ergonomiczny wygl¹d i intuicyjne zastosowanie.

Ùatwy w programowaniu: piloty ERA-P mog¹ byæ wgrywane
tradycyjnymi metodami lub za pomoc¹ specjalnego przycisku
umieszczonego z ty³u pilota pod os³on¹ baterii. System ten
pozwala dogrywaæ kolejne piloty nawet bez obecnoœci 
instalatora (silniki roletowe serii ERA-MAT).

Funkcjonalny: jednym pilotem mo¿emy sterowaæ roletami,
markizami lub ýaluzjami, które moýna teý ùàczyã w grupy. 
Funkcja pamiæci pozwala powróciã do ostatniej wywoùanej 
grupy. 

Obs³uga czujnika klimatycznego: wystarczy jedno przyciúniæcie, 
aby aktywowaæ czujnik klimatyczny, który automatycznie zareaguje 
na zmiany atmosferyczne np. w przypadku du¿ego nas³onecznienia
spowoduje rozwiniêcie markizy na tarasie.

Automatyczny: nowe piloty mogà byã programowane 
automatycznie, zdalnie. Wystarczy tylko poùoýyã nowy pilot obok 
starego i nacisnàã jeden przycisk.

Optymalny czas funkcjonowania: dwie baterie alkaliczne AAA.

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

Piloty ERA-P 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

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 6. grupami 
automatyki równie¿ z niezale¿n¹ aktywacj¹ czujników 
klimatycznych. 433.92 MHz, Rolling Code z autoprogramowaniem.
2 przyciski do programowania.

Ergonomiczny kszta³t pilota. Sprzedawany z uchwytem naœciennym.

Ergonomiczny wygl¹d i intuicyjne zastosowanie.

Ùatwy w programowaniu: piloty ERA-W mog¹ byæ wgrywane
tradycyjnymi metodami lub za pomoc¹ specjalnego przycisku
umieszczonego z ty³u pilota pod os³on¹ baterii. System ten
pozwala dogrywaæ kolejne piloty nawet bez obecnoœci 
instalatora (silniki roletowe serii ERA-MAT).

Funkcjonalny: jednym pilotem mo¿emy sterowaæ roletami,
markizami lub ýaluzjami, które moýna teý ùàczyã w grupy. 
Funkcja pamiæci pozwala powróciã do ostatniej wywoùanej grupy. 

Obs³uga czujnika klimatycznego: wystarczy jedno przyciúniæcie, 
aby aktywowaæ czujnik klimatyczny, który automatycznie zareaguje 
na zmiany atmosferyczne np. w przypadku du¿ego nas³onecznienia
spowoduje rozwiniêcie markizy na tarasie.

Automatyczny: nowe piloty mogà byã programowane 
automatycznie, zdalnie. Wystarczy tylko poùoýyã nowy pilot obok 
starego i nacisnàã jeden przycisk.

Optymalny czas funkcjonowania: dwie baterie alkaliczne AAA.

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

Piloty ERA-W 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


