VYSÍLAČ S PAMĚTÍ - MEMORY Hz
PRO STÍNĚNÍ, OSVĚTLENÍ I JINÉ SPOTŘEBIČE

Inteligentní nástěnný jednokanálový vysílač s 24hodinovou opakovací funkcí.
Pohodlí: není nutné se starat o otevírání a zavírání rolet. S paměťovou funkcí 24-hodinovým
opakováním se rolety otevírají, zavírají nebo nastavují do oblíbené polohy každý den ve stejnou
dobu.
Praktické řešení: LCD displej zobrazuje informace o času zbývajícím do spuštění následujícího
příkazu a o aktivovaných funkcích a v případě vybití baterie zobrazuje výstrahu.
Bezpečnost: Vysílač dokáže simulovat vaši přítomnost v domě a náhodně měnit
naprogramované časy povelů, aby odradil nezvané hosty.
Jednoduchost: Dlouhým podržením jednoho z tlačítek (nahoru, stop, dolů) v požadovaný čas
jednoduše uložíte opakování zvoleného příkazu každých 24 hodin.
Automatický režim je možné kdykoli deaktivovat a přejít k ručnímu ovládání pomocí tlačítka.
Elegantní design: Střízlivý a moderní design tohoto nového vysílače dobře ladí s jakýmkoli
stylem interiéru. Doplňková kolekce unikátních barevných rámečků přizpůsobí vysílač vašemu
interiéru.

Committed to you

programování a montáž
Modul 50x50 mm*

1 Upevněte držák na stěnu (šrouby nejsou součástí výrobku).
Baterie

2 Nasaďte ovládací modul Hz.

1

3 Nasaďte rámeček.

Programovací
tlačítko

2

3

* Vysílač je kompatibilní s některými rámečky 50x50 mm od jiných výrobců. (Pro konkrétní informace nás kontaktujte).

Technické specifikace
Zobrazení na LCD displeji:

LCD displej

Indikátor vysílání

NAHORU

Funkce simulace přítomnosti
: 39 Doba zbývající do následujícího příkazu.

DOLŮ
Volba

Displej zobrazí informace vždy na 2 min., pak se vypne

* je-li motor vybaven touto funkcí

napájení
	DOSAH SIGNÁLU
		
	ROZMĚRY
	provozní teplota
	FREKVENCE
třída ochrany
	TŘÍDA PRODUKTU
KOMPATIBILITA

Článek 3 V CR2430
150 m ve volném prostoru
15 m přes dvě betonové stěny
80 x 80 x 10 mm
-10 °C / 60 °C
433,42 MHz
IP30
III
Motory a přijímače SIMU-Hz

kódy
	označení	
BALENÍ
		

KÓD

memory hz

x1 		

2008732

memory hz

x10

2008733

kolekce barevných rámečků pro přizpůsobení vysílače

Rámečky pro
umístění na
stěnu

Antracit

Hnědošedá

9019766

9019767

Malinová červeň

Antverpská
modř

Kartáčovaný
hliník

Dřevo zebrano

Květ lilie

Zebra

Antracit chrom

9019768

9019769

9019770

9019771

9019772

9019773

9019774

V základním balení přístroje je vždy bílý rámeček.

Realizace SIMU – 10/15 – nesmluvní dokument. V rámci neustálého vývoje a zkvalitňování nabídky si vyhrazujeme právo budoucí změny v produktech. Výrobce SIMU nenese odpovědnost za zneužití informací uvedených v tomto letáku.

Indikátor nízkého stavu baterie

STOP / oblíbená poloha *

