Langaton tehokytkin

EXTA FREE vastaanottimet

TEHOKYTKIMET

VASTAANOTTIMET KOJERASIAAN

LANGATON LAMPUN OHJAUS

RWS-311J – 1-kanavainen,
RWS-311D – 2-kanavainen,
RWS-311C – 4-kanavainen,
RWL-01
● Helppo asennus lampunkantaan, ei tarvetta työkaluille
● Langaton valaistuksen ohjaus
ROP-01, ROP-02
● helppo asentaa Ø60 mm kojerasiaan
● useita toimintamoodeja: päälle/poiskytkentä, askelrele, painonappi,
aikarele
● tyypit: 1-kanavainen ROP-01 ja  2-kanavainen ROP-02

KAUKO-OHJATTAVA PISTORASIA

ROB-01/12-24V
● langaton ohjain porttien ja nosto-ovien ohjaukseen
ROP-05, ROP-06
● 10-14 VDC jännitelähde
● LED-valojen ohjaukseen
● kauko-ohjattava kytkin kiinteistöjen sähköjärjestelmiin. Soveltuu
mm. valaistuksen, lämmityksen, ilmanvaihdon, pumppujen, nostoovien ja porttien ohjauksiin
● suunniteltu toimimaan vaativissa sääoloissa
● soveltuu erityisesti kohteisiin joissa kaapelointi on hankalaa
● helppo asennus ja käyttöönotto
● kytkimellä voi ohjata 1 – 4 toimilaitetta
● yhtä kytkintä voi ohjata yhdellä tai usealla paristokäyttöisellä
kaukosäätimellä

Pitkä kantama
Exta Free tuotteiden kantama on pitkä ja sitä voidaan tarvittaessa
myös laajentaa. Helposti asennettavan RTN-01 lisälähettimen avulla
kantama voi olla jopa 1km*.
RADIOSIGNAALIA VAIMENTAVIEN RAKENNUSMATERIAALIEN
VAIKUTUS KANTAMAAN

MODUULIASENTEISET VASTAANOTTIMET

RWG-01
● Helppo asennus 230VAC pistorasiaan
● Useita toimintamoodeja: päälle/poiskytkentä, askelrele, painonappi,
aikarele
● Merkkivalot jännitteelle ja toiminnalle

GSM OHJAUS

ROM-01, ROM-10
● irrotettava antenni. Liittimeen voidaan kytkeä myös ulkoinen
radioantenni
● useita toimintamoodeja: päälle/poiskytkentä, askelrele, painonappi,
aikarele
● tyypit: 1-kanavainen ROM-01 ja  2-kanavainen ROM-02

RULLAVERHOT JA KAIHTIMET

GRM-10
● Kaksi releulostuloa
● Kaksi SMS-ohjattua ulostuloa
● MODBUS input (voidaan ohjata myös PLC:llä ja RXM-01:llä).
GRG-01
● Helppo asennus 230VAC pistorasiaan
● Ohjaus tekstiviestillä tai puhelinsoitolla laitteeseen
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SRP-02, SRP-03
● langaton ja kaapeloitava ohjausyksikkö SRP-02
● langaton ja keskusohjattava ohjausyksikkö SRP-03

200m

* Langattomien laitteiden toiminta-alue riippuu lähettimen ja
vastaanottimen tyypistä sekä asennuspaikasta

LANGATTOMAT HIMMENTIMET JA LED-SÄÄTIMET
RDP-01
● Sujuva valaistusvoimakkuuden
säätö hehkulampuille ja
halogeeneille
● Useita ohjausmoodeja,
mm. aikaohjaus ja
kaksoispainikeohjaus
ZAMEL Sp. z o.o.
ul. Zielona 27
43-200 Pszczyna, Poland
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RDP-02
● Himmennin LED-lampuille

www.extafree.zamel.com
MAR10000224
plik: exta free 8 stron z 6 FIN | modyfikacja:03.11.2014

!!!
S
UU US LLA
T
E
UU HJA LIM LLA
O E TI
H LE
U
YP TAB
L
Ä AI
T

RDP-11
● Himmennin RGB LED-lampuille. Valaistusvoimakkuuden
ja valon värin säätö.

GRL-01
● Päälle/pois- ja aikaohjaus
● Käyttöliittymä web-selaimella
● Helppo asennus 230VAC pistorasiaan

LISÄLÄHETIN

RTN-01
● Lisää exta free signaalin kantavuutta
● Helppo asennus 230 V AC pistorasiaan.

ÄLYKÄS
LANGATON
OHJAUSJÄRJESTELMÄ

exta free
System
EXTA FREE

exta free

järjestelmä
EXTA FREE

exta free tarjoaa langattoman järjestelmän (radiotaajuus)
kodin, toimiston tai teollisuuden sähkölaitteiden ohjaukseen
Monipuolinen valikoima, jonka laitteet kommunikoivat

EXTA FREE CONTROLLER

Se on varustettu LAN-yhteydellä ja se voi kommunikoida exta free
laitteiden sekä Z-Wave standardiin perustuvien laitteiden kanssa.
Keskusyksikön avulla
järjestelmää voidaan ohjata
myös Android ja iOS-pohjaisilla
laitteilla (älypuhelimet, tabletit)
sekä PC:llä.

P-257/2, P-257/4, P-256/8
● ergonominen muotoilu
● kiinnitys ketjulla (2- ja 4-kanavaiset tyypit) tai magneetilla
(8-kanavainen säädin, magneettikiinnike toimitetaan säätimen
mukana)
● säätimellä voi ohjata useita erillisiä piirejä
● yhdellä painikkeella voi ohjata myös useita vastaanottimia

RND-01
● Langaton ovikellon ohjaus. Toiminnot saa myös älypuhelimeen tai
tablettiin.

videopuhelimet

Energiatehokas
hälytysjärjestelmät

JALALLA OHJATTAVA LÄHETIN

lämmitys
ilmanvaihto

RCZ-01
● paristotoiminen langaton anturi
● tunnistaa veden, antaa äänimerkin ja lähettää radiosignaalin

LANGATTOMAT SETIT
LANGATON VALAISTUKSEN OHJAUS
RZB-01
● täydellinen on/off
valaistuksen ohjaussetti
(2-kanavainen lähetin RNK-02
ja 1-kanavainen vastaanotin
ROP-01)

RNL-01
● yksivärinen jalkapoljin
● ei tarvetta asentajalle

Turvallinen
hifi-laitteet

Helppo asentaa

LANGATON KOSTEUSANTURI

Exta free controller on keskusyksikkö, joka toimii järjestelmän
”aivoina” ja tuo sähköistykseen älyä.

keskenään 868 MHz radiotaajuudella.

Käyttäjäystävällinen

KAUKOSÄÄTIMET

valaistus

IR-MUUNNIN JA RS485/EXTA FREE – MUUNNIN

ovikellot ja summerit

RZB-02
● täydellinen setti valaistuksen
ohjaukseen ja säätöön
(2-kanavainen lähetin RNK-02
ja 1-kanavainen himmennin
RDP-01)

Edullinen
rullaverhot ja kaihtimet

portit ja nosto-ovet

EXTA FREE CONTROLLERIT

EXTA FREE LÄHETTIMET

EFC-01 EXTA FREE CONTROLLER

LANGATTOMAT KYTKIMET
SA

RTI-01, RXM-01
● exta free järjestelmän laitteiden ohjaukseen tavallisella
kaukosäätimellä tai RS485-protokollalla.

ANTURIT
LANGATON LIIKETUNNISTIN

AT
A
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EFC-01
● yhteensopiva exta free laitteiden kanssa
● yhteensopiva Android ja iOS älypuhelimien ja tablettien kanssa
● Z-Wave liityntä
● sopii valaistuksen, lämpötilan, videojärjestelmien, turvajärjestelmien,
yms. ohjaukseen
● älykkäät valaistusohjaukset, aikaohjaukset, logiikkaohjaukset.

LANGATON VALAISTUKSEN HIMMENNYS

RNK-02, RNK-04
● helppo asennus ruuveilla tai kaksipuolisella teipillä mille tahansa
pinnalle (lasi, puu, kipsilevy, betoni)
● ei tarvetta kaapeloinnille tai rasioille
● paristotoiminen (pariston kesto 3-5 vuotta)
● 2 tai 4 erillistä kanavaa

RCR-01
● tunnistettuaan liikkeen, PIR-tyyppinen liiketunnistin lähettää
radiosignaalin vastaanottimelle, joka voi kytkeä päälle valot,
summerin, hälytyksen, yms.
● yhdellä liiketunnistimella voidaan ohjata useita vastaanottimia

LANGATTOMAT LÄMPÖTILA-ANTURIT JA
HÄMÄRÄKYTKIMET

LANGATTOMAT LÄHETTIMET RASIAAN
TAI KESKUKSEEN
EFC-02 MINI EXTA FREE CONTROLLER

RCL-01, RCL-02
● paristotoimiset langattomat anturit
● lämpötilan ja valaistusvoimakkuuden mittaustiedot lähetetään exta
free controllerille
● lämpötilan ja valaistuksen ohjaukseen

LANGATON RULLAVERHOJEN
JA KAIHTIMIEN OHJAUS
RZB-03
● täydellinen setti rullaverhojen
ja kaihtimien ohjaukseen
(2-kanavainen lähetin RNK-02 ja
rullaverho-ohjain SRP-02)

LANGATON KRUUNUKYTKINSETTI
RZB-04
● täydellinen setti kahden
valaisimen ohjaukseen
(4-kanavainen lähetin RNK-04
ja 2-kanavainen vastaanotin
ROP-02)

LANGATON REED-ANTURI

EFC-02
● yhteensopiva exta free laitteiden kanssa
● yhteensopiva Android ja iOS älypuhelimien ja tablettien kanssa
● sopii mm. valaistuksen ja lämpötilan ohjaukseen
● älykkäät valaistusohjaukset ja aikaohjaukset

RNP-01, RNP-02, RNM-10
● helppo asennus Ø60 mm kojerasiaan tai 35 mm DIN-kiskoon
● yhteensopiva kaikkien painikkeiden kanssa
● paristotoiminen RNP-02 (pariston kesto 3-5 vuotta) tai 230 V
jännitteellä toimivat RNP-01 ja RNM-10
● 4 erillistä kanavaa

LANGATON MONIKÄYTTÖSETTI

RCK-01
● paristotoiminen langaton anturi
tunnistaa oven avaamisen ja sulkemisen

RZB-05
● monikäyttöinen ohjaussetti (2-kanavainen
kaukosäädin ja 1-kanavainen vastaanotin
ROP-01).

