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System EXTA FREE to propozycja przyst pnej 
cenowo, nieskomplikowanej automatyki bez-
przewodowej realizuj cej funkcj  inteligentnego 
domu. Elementy  EXTA FREE  pozwalaj  na ste-
rowanie o wietleniem, roletami, nap dami bram, 
o wietleniem LED i LED RGB. U ytkownik za-
rz dza domem poprzez aplikacj  na platform
Android lub iOS. 

Elementy systemu EXTA FREE:
radiowe nadajniki – elementy wysy aj ce sy-

gna y steruj ce (przyciski bezprzewodowe RNK-
02 i RNK-04 lub piloty radiowe P-257/2, P-257/4, 
P-256/8 i P-256/36);

radiowe odbiorniki – elementy steruj ce
o wietleniem, roletami, nap dami bram oraz 
innymi elementami domowej instalacji m.in. 
odbiorniki dopuszkowe ROP-01, ciemniacze 
o wietlenia RDP-01 lub sterowniki rolet SRP-02;

czujniki – urz dzenia mierz ce parametry 
otoczenia  takie jak: temperatura, poziom nat -
enia o wietlenia, wyst powanie ruchu w wy-

branym obszarze. Do czujników EXTA FREE 
nale : bezprzewodowe czujniki ruchu RCR-01, 
czujniki poziomu nat enia o wietlenia i tempe-
ratury RCL-01, czujniki kontaktronowe RCK-01;

kontroler EFC-02 – jednostka centralna zarz -
dzaj ca instalacj  elektryczn , umo liwia ste-
rowanie systemem  z poziomu urz dze  mobil-
nych takich jak smartfon czy tablet.

Inteligentne sterowanie roletami
Jedn  z najcz ciej aplikowanych funkcji sys-
temu jest mo liwo  sterowania roletami. 

Sterownik SRP-02 pozwala na kontrol  poje-
dynczej rolety za pomoc  przycisków lokalnych 
radiowych i przewodowych. Wygodn  opcj  s
równie  piloty radiowe P-256/36 pozwalaj ce na 
indywidualn  kontrol  a  18 okien. Wpisanie 
przycisku nadajnika do wi kszej ilo ci sterow-
ników SRP-02 pozwala na ich grupow  kontrol
np. jednoczesne zarz dzanie roletami zainstalo-
wanymi na danym pi trze. Inn  popularn  funk-
cjonalno ci  jest sterowanie centralne wszystki-
mi roletami zainstalowanymi w ca ym domu za 
pomoc  pojedynczego przycisku. U ytkownik 
wychodz c z domu mo e zamkn  wszystkie 
rolety jednocze nie. Korzystaj c z kontrolera 
EFC-02 mo na zaprogramowa  automatyczne 
podnoszenie i opuszczanie rolet o wybranych 
godzinach w danym dniu tygodnia. Mo liwe 
jest tak e dowolne sterowanie roletami za po-
moc  aplikacji poprzez urz dzenie mobilne.

Sterowanie LED jeszcze bardziej wydajne
System EXTA FREE pozwala na zarz dzanie 
o wietleniem LED z poziomu aplikacji mobilnej. 
U ytkownik mo e budowa  sekwencje scena-
riuszy i wplata  w nie sterowanie o wietleniem 
oraz roletami. Dzi ki wspó pracy systemu EXTA 
FREE z oprawami serii LEDIX  o wietlenie zain-
stalowane w budynku mo e by  sterowane z po-
ziomu jednego urz dzenia. Sterownik RDP-11 
zarz dza o wietleniem LED RGB. Mo liwa jest 
zmiana barwy o wietlenia oraz poziomu nat -
enia. Bezprzewodowe przyciski typu RNK-02 

i RNK-04 umo liwiaj  adaptacj  systemu do do-
wolnej – ju  istniej cej instalacji. 

Szczegó owe informacje na temat inteligent-
nego bezprzewodowego systemu sterowania 
dost pne s  na stronie www.extafree.pl
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