NADAJNIKI RADIOWE SIMU-HZ
1 KANAŁ

NOWA KOLEKCJA NADAJNIKÓW BEZPRZEWODOWYCH DO WYGODNEGO
STEROWANIA ROLETAMI, ŻALUZJAMI LUB OŚWIETLENIEM.
Odpowiedni nadajnik do każdego zastosowania: do wyboru, wersja ścienna umieszczana w wybranym
miejscu, wersja przenośna, zawsze w zasięgu ręki.
Pilot: kompaktowy, ergonomiczny i praktyczny, oferuje wygodny chwyt i umożliwia montaż na ścianie
dzięki uchwytowi na magnes.
Elegancja: zarazem prosty i nowoczesny wygląd nowej kolekcji doskonale łączy się z każdym wystrojem
wnętrza. Kolekcja kolorowych i modnych ramek pozwala dostosować nadajniki i nadać im unikalny
charakter zgodnie z wystrojem wnętrza.
Ten znak znajdziesz na wszystkich nadajnikach z nowej kolekcji SIMU-Hz.
Przycisk komfort: zapamiętaj wybrane położenie rolety lub żaluzji i aktywuj je jednym naciśnięciem
przycisku stop.

PROGRAMOWANIE I MONTAŻ
Wersja ścienna

Wersja przenośna
Moduł 50x50 mm*
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1 Zamocuj wspornik na ścianie (śruby nie znajdują się

1 Zamocuj wspornik na ścianie (śruby nie znajdują się w

2 Zaczep moduł sterujący Hz

2 Umieść pilota Hz na wsporniku ściennym
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(łatwy montaż dzięki wbudowanemu magnesowi)

3 Zamontuj ramkę

DANE TECHNICZNE
LAMPKA
KONTROLNA
NADAWANIA

ZASILANIE
ZASIĘG RADIOWY
		
		
		
PODNOSZENIE
WYMIARY
		
STOP/WYBRANE
POŁOŻENIE*
TEMPERATURA DZIAŁANIA
CZĘSTOTLIWOŚĆ RADIOWA
STOPIEŃ OCHRONY
OPUSZCZANIE
KLASA PRODUKTU
ZGODNOŚĆ

Bateria 3 V CR2430
Wersja ścienna: 150 m w otwartej przestrzeni
15 m przez 2 ściany betonowe
Wersja przenośna: 200 m w otwartej przestrzeni
20 m przez 2 ściany betonowe
Wersja ścienna: 80x80x10 mm
Wersja przenośna: 125x40x15 mm
-10°C / +60°C
433,42 MHz
IP30
III
Silniki i odbiorniki Simu-Hz

*jeżeli silnik obsługuje tę funkcję

NUMERY KATALOGOWE
NAZWA		NR KATALOGOWY
WERSJA ŚCIENNA - 1 KANAŁ

WERSJA PRZENOŚNA - 1 KANAŁ
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KOLEKCJA RAMEK KOLOROWYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH DOSTOSOWANIE WYGLĄDU NADAJNIKA

Antracyt

Szarobrązowy

Czerwień
malinowa

Błękit
mineralny

Aluminium
szczotkowane

Drewno
zebrano

Kwiat lilii

Zebra

Antracyt
chromowany

Ramki do modelu
ściennego

9019766

9019767

9019768

9019769

9019770

9019771

9019772
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9019774

Ramki do modelu
przenośnego

9019775

9019776

9019777

9019778

9019779

9019780

9019781

9019782

9019783

Ramki są sprzedawane pojedynczo.

Wykonanie SIMU - 09/15 — Dokument nie stanowi oferty. W ramach ciągłego rozwoju i doskonalenia naszej oferty, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian w dowolnym momencie.
Firma SIMU nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku użycia przez osoby nie posiadające kwalifikacji zawodowych.

*Moduł zgodny z ramkami do wyposażenia elektrycznego dostępnymi na rynku 50x50 mm, dzięki ofercie „akcesoria DIN” (prosimy o kontakt).

