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ARTYKU  PROMOCYJNY ZAMEL

STEROWNIK ROLET DOPUSZKOWY, 
UNIWERSALNY, PRZEWODOWY 
SRP-04 (230 V) I SRP-05 (12-24 V)
Urz dzenie posiada mo liwo  zabudo-
wy w puszce elektroinstalacyjnej 60 mm. 
Sterownik ma zaciski sterowania lokalne-
go oraz centralnego. Mo liwe jest te  ste-
rowanie grupowe roletami (np. w jednym 
pomieszczeniu). Sterownik pozwala na zapi-
sanie dwóch po o e  komfortowych rolety, 
nastawy maksymalnego czasu ruchu rolety, 
ponadto wspó pracuje z systemami alarmo-
wymi. SRP-04 mo e by  sterowany zarówno 
z przycisków jednobiegunowych, jak rów-
nie  z przycisków dwubiegunowych. Wersja 
SRP-05/12–24 V ma identyczne funkcje, jed-
nak przewidziana jest do pracy z nap dami 
o niskim napi ciu 12–24 V DC.

STEROWANIE ROLETAMI OKIENNYMI 
ZA POMOC  BEZPRZEWODOWEGO 
STEROWNIKA SRP-02
Sterownik rolet SRP-02 pozwala na ste-
rowanie przewodowe lokalne za pomoc
przycisków roletowych oraz bezprzewodo-
we z dowolnego, dwukana owego nadaj-
nika systemu EXTA FREE lub jednostki 
centralnej EFC-02. Ka d  rolet  mo na ste-
rowa  lokalnie za pomoc  pilotów radio-

wych, bezprzewodowych nadajników kla-
wiszowych czy te  smartfona (poprzez 
central  EXTA FREE EFC-02). Urz dzenie 
pozwala tak e na sterowanie radiowe, cen-
tralne oraz grupowe. Zastosowanie dodat-
kowo kontrolera EFC-02 umo liwia auto-
matyczne opuszczanie oraz podnoszenie 
rolet o okre lonych, zaprogramowanych 
wcze niej godzinach.

STEROWNIK ROLET INTELIGENTNEJ 
INSTALACJI EXTA LIFE SRP-22
Sterownik SRP-22 to przedstawiciel naj-
nowszej generacji sterowników inteligent-
nego domu EXTA LIFE. Urz dzenie po-
zwala na sterowanie lokalne lub centralne 
przewodowe za pomoc  przycisków poje-
dynczych lub podwójnych. Pozwala tak e
na sterowanie za pomoc  pilota radiowego. 
Dzi ki dwukierunkowej radiolinii mo liwe 
jest kontrolowanie poziomu ka dej z rolet 
poprzez aplikacj  EXTA LIFE oraz kontro-
ler EFC-01. Urz dzenie pozwala tak e na 
automatyczne sterowanie roletami o okre-

lonych godzinach, a tak e o wschodzie 
i zachodzie s o ca. 

STEROWNIK ROLET MODU OWY, 
UNIWERSALNY, PRZEWODOWY 
SRM-11 (230 V) I SRM-12(12-24 V)
Sterowniki modu owe SRM-11 i SRM-12 
stanowi  odpowiedniki nowych sterowni-
ków SRP-04 i SRP-05 z przeznaczeniem do 
monta u na szynie TH-35. Sterownik 
SRM-11 przeznaczony jest do sterowania 
nap dami 230 V AC, natomiast sterownik 
SRM-12 przeznaczony jest do kontroli nap -
dów niskonapi ciowych 12–24 V DC. 

STEROWANIE ROLETAMI ZA POMOC  STEROWNIKÓW FIRMY ZAMEL
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Uk ad sterowania roletami 
okiennymi zrealizowany 
przy pomocy sterowników 
rolet SRP-02. Jeden 
sterownik mo e by
wykorzystany tylko dla 
jednej rolety. Ka dy ze 
sterowników uruchamiany 
jest bezprzewodowo 
pilotem P-256/8.

Oferta ZAMEL w zakresie sterowania 
roletami zawiera zarówno rozwi zania 
przewodowe, jak i bezprzewodowe. 
Sterowniki rolet wspó pracuj
z nap dami 230 V AC, a tak e
12-24 V DC. Urz dzenia zosta y
dostosowane do pracy bezpo rednio 
pod przyciskami roletowymi, w puszkach 
elektroinstalacyjnych 60 mm lub 
w rozdzielni (urz dzenia modu owe DIN 
TH-35). 
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