NADAJNIKI RADIOWE SIMU-HZ
5 KANAŁÓW

NOWA KOLEKCJA NADAJNIKÓW BEZPRZEWODOWYCH DO CENTRALNEGO
STEROWANIA KILKOMA ROLETAMI.
Jeden nadajnik do sterowania kilkoma roletami: sterowanie jednym nadajnikiem do 5 rolet lub grup rolet
i tworzenie stref oraz centralne sterowanie domem.
Porada: Kanał ALL, wstępnie zaprogramowany, zapewnia równoczesną obsługę wszystkich 5 kanałów.
Praktyczny: ekran LCD umożliwia opisanie każdego kanału za pomocą 2 znaków. Sygnał ostrzega o
rozładowaniu baterii.
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 Umożliwia montaż na ścianie za pomocą wspornika 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.
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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

NUMERY KATALOGOWE
NAZWA		NR KATALOGOWY
NADAJNIK ŚCIENNY 5-KANAŁOWY

2008335

NADAJNIK PRZENOŚNY 5-KANAŁOWY

2008798

KOLEKCJA RAMEK KOLOROWYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH DOSTOSOWANIE WYGLĄDU NADAJNIKA
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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).

