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Bezprzewodowy system stertowania EXTA 
FREE wzbogacony o jednostk  centraln  EFC-
02 to pe na kontrola nad roletami okienny-
mi w ca ym budynku, a tak e bramami gara-
owymi i wjazdowymi. Aplikacja umo liwia 

zarz dzanie roletami z podzia em na pozio-
my i pomieszczenia budynku. Skróty wi-
doczne na pulpicie smartfona pozwalaj  na 
b yskawiczne otwieranie bram wjazdowych 
i gara owych oraz opuszczanie/podnoszenie 
wszystkich rolet jednym klikni ciem. Opcja 
zaprogramowania funkcji czasowych umo -
liwia u ytkownikom systemu sterowanie ro-
letami zgodnie z zadanym harmonogramem. 
W ramach systemu EXTA FREE roletami mo -
na zarz dza  równie  z poziomu nadajników 
EXTA FREE oraz tradycyjnych czników a-
luzjowych (sterowanie lokalne, centralne, 
ustawienia komfortowe).

Sterowanie roletami okiennymi za pomoc
bezprzewodowego sterownika SRP-02
Sterownik rolet SRP-02 pozwala na sterowanie 
przewodowe oraz bezprzewodowe z dowolne-
go, dwukana owego nadajnika systemu EXTA 
FREE lub jednostki centralnej EFC-02. Ka d
rolet  mo na sterowa  lokalnie za pomoc  pi-
lotów radiowych, bezprzewodowych nadajni-
ków klawiszowych czy pilotów TV zapisanych 
w pami ci translatora RTI-01.

Sterowanie lokalne, centralne i grupowe
Ka dy sterownik rolet mo e by  kontrolowa-
ny za pomoc  nadajników radiowych syste-
mu EXTA FREE dzi ki unikalnym kodom 
cyfrowym zapisanym w pami ci sterowni-
ka. Takie rozwi zanie pozwala na gromadze-
nie poszczególnych sterowników grupy i ich 
atw  kontrol . Mo liwe jest tak e centralne 

sterowanie wszystkimi roletami w budynku.

Programowanie czasu podnoszenia i opusz-
czania rolet
Wykorzystuj c centralny programator cza-
sowy tygodniowy ZCM-12 oraz nadajnik ra-
diowy na szyn  TH-35 typu RNM-10 mo na 
w prosty sposób zaprogramowa  czas pod-
noszenia i  opuszczania rolet. W programa-
torze czasowym tygodniowym ZCM-12 nale-
y wprowadzi  okre lone godziny w danym 

dniu tygodnia. Programator wysy a sygna  do 
nadajnika RNM-10. Nadajnik przekazuje ra-
diowo polecenie podniesienia lub opuszcze-
nia rolet bezpo rednio do poszczególnych od-
biorników SRP-02.

Sterownik linii centralnych SRP-03
Sterownik linii centralnych SRP-03 pozwa-
la na centralne, bezprzewodowe sterowanie 
grup  przewodowych sterowników rolet typu 
SRP-01. Urz dzenie wysy a do linii sterowania 
centralnego impulsy steruj ce. Jest to idealne 
rozwi zanie modyfikuj ce istniej ce, przewo-
dowe instalacje sterowania roletami.

Inteligentny bezprzewodowy system sterowania EXTA FREE
– komfortowe sterowanie roletami w przyst pnej cenie

www.zamel.com

Pomieszczenie wyposa one w urz dzenia systemu EXTA FREE Zasada dzia ania sterownika linii centralnych (centralnego) SRP-03

Sterowanie roletami poprzez aplikacj  EXTA FREE zainstalowan  na smartfonie

Jednostka centralna EFC-02

Programator czasowy ZCM-12

St
er

ow
an

ie
lo

ka
ln

e

St
er

ow
an

ie
lo

ka
ln

e St
er

ow
an

ie
ce

nt
ra

ln
e

zamel promocyjny bd4.indd 145zamel promocyjny bd4.indd   145 2015-03-26 19:05:172015-03-26   19:05:17


