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System EXTA FREE to propozycja bezprzewo-

dowego sterowania pozwalaj ca na realizacj

nowoczesnych instalacji elektrycznych niskim 

kosztem. Dzi ki bezprzewodowej strukturze, 

system mo na zainstalowa  niemal e w ka -

dym budynku i to bez konieczno ci modyfi-

kacji istniej cego okablowania. Du y zasi g

dzia ania oraz niezawodno  to cechy bez-

przewodowej instalacji pracuj cej na cz sto-

tliwo ci 868 MHz. 

Struktura systemu
Wymiana informacji pomi dzy modu ami odby-

wa si  zawsze w kierunku od nadajnika do od-

biornika. Dany kana  nadajnika jest wpisywany 

do odbiornika. W systemie EXTA FREE istnieje 

mo liwo  wpisania do wielu odbiorników tego 

samego nadajnika. Takie rozwi zanie umo li-

wia realizacj  ró orodnych scenariuszy pracy 

urz dze  zasilanych elektrycznie. Pojedynczy 

odbiornik mo e by  kontrolowany z 32 ró nych 

nadajników. Dzi ki np. rozmieszczonym w ca-

ym korytarzu nadajnikom klawiszowym, mo -

na z dowolnego miejsca z atwo ci  zapala  i ga-

si  o wietlenie. System EXTA FREE posiada 

pe n  gam  nadajników i odbiorników radio-

wych cechuj cych si  unikalnymi w a ciwo-

ciami. Urz dzenia instalowane s  do puszki 

φ60, na szyn  TH35 lub natynkowo. 

Sterowanie za pomoc
systemu EXTA FREE 
– przyk ady zastosowania:

Rolety zewn trzne

Dzi ki sterownikom rolet systemu EXTA FREE 

mo liwe jest sterowanie ka d  z rolet indywidu-

alnie za pomoc czników dowolnego producenta 

(przewodowo). Mo liwe jest tak e sterowanie in-

dywidualne, bezprzewodowe z ka dego z nadajni-

ków systemu EXTA FREE. Je eli pojedynczy nadaj-

nik zostanie wpisany do grupy urz dze , b dzie 

on powodowa  prac  grupow  zaprogramowanych 

odbiorników SRP-02. Dodatkowo ka dy ze sterow-

ników rolet posiada tryb pracy centralnej oraz dwa 

tryby ustawie  komfortowych. Sprz gaj c w roz-

dzielnicy nadajnik modu owy RNM-10 z progra-

matorem czasowym 2-kana owym ZCM-12, mo -

liwe jest  automatyczne sterowanie wszystkimi 

roletami w budynku zgodnie z zadan  godzin

w cyklu tygodniowym.

O wietlenie w ogrodzie

Dzi ki nadajnikom w formie ergonomicznych 

pilotów radiowych sterowanie o wietleniem za-

instalowanym w ogrodzie staje si  naprawd a-

twe. Uniwersalno  odbiorników systemu EXTA 

FREE pozwala na budowanie efektownych scen 

wietlnych z wykorzystaniem ró nych róde

wiat a. Ponadto EXTA FREE pozwala na spraw-

ne sterowanie ogrodowymi systemami nawad-

niaj cymi oraz fontannami.    

Bramy wjazdowe 

Brama wjazdowa to jeden z najch tniej auto-

matyzowanych elementów, co podyktowane 

jest zarówno wzgl dami bezpiecze stwa, jak 

i komfortu. Odbiorniki bramowe ROB-01/12-24V 

umo liwiaj  nie tylko kontrol  nap du bramy, 

ale tak e sterowanie o wietleniem zewn trznym. 

W przypadku, gdy do budynku prowadzi kilka 

bram wjazdowych, jeden pilot EXTA FREE b -

dzie s u y  do otwierania ka dej z bram. 

Domowa sala kinowa – multiroom  EXTA FREE

Translator podczerwieni RTI-01 to jeden z cie-

kawszych elementów pozwalaj cych na stero-

wanie o wietleniem oraz roletami za po rednic-

twem pilotów podczerwieni. Ten 32-kana owy 

nadajnik uczy si  kodów pilotów podczerwie-

ni, a nast pnie po odebraniu sygna u z urz -

dzenia (np. pilot TV), generuje sygna  radiowy 

uruchamiaj cy zadana scen wietln . Z syste-

mem EXTA FREE za pomoc  pilota TV mo na 

uruchomi  kino domowe, zasun  rolety w po-

mieszczeniu oraz za czy  pod wietlenie pro-

gowe wykonane w technologii LED. 

Wi cej informacji na temat systemu mo na zna-

le  na stronie producenta www.zamelcet.com. 

System bezprzewodowego sterowania 
automatyk  budynkow EXTA FREE
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Pilot radiowy zdalnego sterowania P-256/8
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