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Artyku  promocyjny

System zdalnego sterowania serii Exta 

Free to nowoczesne spojrzenie na domo-

w  instalacj  elektryczn . Dzi ki Exta 

Free mo liwe jest sterowanie o wietle-

niem, p ynne rozja nianie lub ciem-

nianie, sterowanie ruchem rolet, bez-

przewodowe otwieranie bram i drzwi. 

Mobilne nadajniki pozwalaj  na zdal-

n  kontrol  nad domow  instalacj .

System nie wymaga stosowania dodat-

kowego okablowania i idealnie integru-

je si  z istniej c  instalacj  elektrycz-

n , co umo liwia instalacj  systemu 

w dowolnym momencie – niezale nie 

od rodzaju i rozmieszczenia okablowa-

nia instalacji elektrycznej. 

Ogromn  zalet  Exta Free jest auto-

nomiczno  ka dego z modu ów, dzi ki czemu 

nie ma konieczno ci instalowania ca ego syste-

mu od razu. Kolejne modu y mog  by   instalo-

wane w miar  potrzeb. Jednocze nie w ka dej

chwili ca o  systemu mo na dowolnie przekon-

figurowa  dodaj c nowe funkcje.

Nadajniki radiowe
Urz dzenia systemu Exta Free ze wzgl dów 

funkcjonalnych dziel  si  na dwie grupy: na-

dajników i odbiorników. Ka dy z nadajników 

mo e komunikowa  si  w sposób p ynny z ka -

dym odbiornikiem, co daje mo liwo  sterowa-

nia danym obwodem z wielu miejsc jednocze-

nie. W sk ad nadajników wchodz :

 Nadajniki klawiszowe 2- oraz 4-kana owe typu 

RNK-02 i RNK-04

Urz dzenia stanowi czniki zasilane bateryj-

nie i mog  by  instalowane w dowolnym miej-

scu. Nie wymagaj adnego okablowania, a zatem 

z atwo ci  mo na je zainstalowa  na szklanych 

drzwiach,  meblach czy te cianie.

 Nadajniki radiowe dopuszkowe RNP-01 

i RNP-02

Urz dzenia s  uniwersalnymi, 4 kana owymi na-

dajnikami sygna ów radiowych. Mo na je umie-

ci  w puszcze instalacyjnej za cznikiem do-

wolnego producenta. 

 Radiowy czujnik ruchu RCR-01

Urz dzenie stanowi zasilany bateriami czujnik 

ruchu radiowo komunikuj cy si  z odbiornika-

mi Exta Free.

 Pilot radiowy 2-, 4- i 8-kana owy

Odbiorniki zgromadzone wewn trz systemu mo-

emy podzieli  wg wykonywanych funkcji.

Sterowniki rolet
Wykorzystuj c system Exta Free mo na reali-

zowa  funkcje sterowania roletami lokalnego 

przewodowego oraz bezprzewodowego, cen-

tralnego przewodowego oraz bezprzewodowe-

go. Dost pne s  dwie wersje sterowników rolet 

SRP-02 oraz SRP-03. Niezwyk a elastyczno

sterowników to ich mocny atut. Sterownik ro-

let SRP-03 stanowi rozwi zanie umo liwiaj ce 

centraln  kontrol  przewodowych sterowników 

rolet SRP-01 z wykorzystaniem urz -

dze  bezprzewodowych, co pozwala 

bezprzewodowo kontrolowa  poszcze-

gólne grupy rolet. 

Integruj c sterowniki z nadajni-

kiem 4-kana owym typu RNM-10 mon-

towanym w rozdzielni oraz zegarem 

astronomicznym ZCM-31, uzyska

mo na aplikacj  automatycznie pod-

nosz c  i opuszczaj c  rolety o wi-

cie i zmierzchu.

Kompleksowe 
sterowanie 
o wietleniem
Wykorzystuj c radiowe odbiorniki do-

puszkowe typu ROP-01 i ROP-02 z a-

two ci   mo na uruchomi  zdalnie dowolne 

obwody wietlne. Pierwszy z modu ów to uni-

wersalny przeka nik typu NO/NC o stykach 

bezpotencja owych. Mo na zatem kontrolowa

z jego wykorzystaniem aplikacje o wietleniowe 

pracuj ce na ró nych zakresach napi cia (np. 12 

i 24V AC/DC, 230VAC). Przeka nik mo e pra-

cowa  w trybie monostabilnym, bistabilnym 

oraz czasowym. Radiowy odbiornik dopuszko-

wy 2-kana owy typu ROP-02 umo liwia kontro-

l  2 niezale nych obwodów o wietleniowych. 

Uruchomienie oraz wy czenie o wietlenia od-

bywa si  drog  radiow  lub przewodowo.

Urz dzenie RDP-01 stanowi inteligent-

ny ciemniacz kontrolowany drog  radiow .

Tranzystorowy modu , dzi ki wbudowanej pa-

mi ci, u atwia nastaw  warto ci o wietlenia i po-

zwala na budowanie scen wietlnych. RDP-01 po-

zwala p ynnie rozja nia  i ciemnia  o wietlenie 

arowe oraz halogenowe. Urz dzenie wspó pra-

cuje z transformatorami toroidalnymi oraz elek-

tronicznymi zasilaj cymi ród a wiat a. 
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