
ERA TIME

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZASILANIE 6 V - 2 BATERIE LITOWE CR2430 
CZÊSTOTLIWOŒÆ 433.92 MHz ± 100 KHz
POBÓR MOCY 1mW 
STOPIEÑ OCHRONY (IP) 40
ZASIÊG (m) 200 m (NA ZEWN¥TRZ), 35 m (WEWN¥TRZ)
KODOWANIE 66 BITY, 4.5 TRYLIONA KOMBINACJI
ZAKRES ZEGARA DO 1 MINUTY
CZU£OŒÆ ZEGARA ± 150 sekund/rok
PAMIÊÆ ZDARZEÑ DO 100 TYGODNIOWO
TEMPERATURA PRACY (°C MIN. MAX.) +5 ÷ +35
WYMIARY (mm) 80x80x12 h
WAGA 75
 

KOD OPIS

ERATIME PILOT 6-KANA£OWY, 433.92 MHz, IDEALNY DO STEROWANIA 6 ROLET W TRYBIE 
„GÓRA-STOP-DÓ£”, REGULATOR CZASOWY, WYŒWIETLACZ LCD, MO¯LIWOŒÆ 
ZAPROGRAMOWANIA DO 100 ZDARZEÑ TYGODNIOWO

PRZYCISK GÓRA

PRZYCISK SEL
(PROGRAMOWANIE 
I WYBÓR FUNKCJI)

 

PRZYCISK DÓ£

PRZYCISK STOP LUB 
PRZYCISK ESC (WYJŒCIE 
W TRYBIE PROGRAMOWANIA)

MULTIFUNKCYJNY
WYŒWIETLACZ LCD

PRAKTYCZNE FUNKCJE PILOTA ERA TIME

1. Szerokoœæ geograficzna:
Wprowadzaj¹c szerokoœæ geograficzn¹ miejsca u¿ywania pilota, automatycznie pilot dopasuje godzinê wschodu i zachodu s³oñca.
Dziêki temu mo¿liwe jest otwieranie rolet podczas wschodu s³oñca oraz zamykanie podczas zachodu bez potrzeby programowania
dodatkowych zdarzeñ. ERA TIME mimo zmieniaj¹cych siê pór roku automatycznie dostosuje siê do zmian czasu.
2. Tryb automatyczny/tryb rêczny (Nice Time):
Tryb ten u¿ywany jest do przerywania trybu automatycznego i przy³¹czania do trybu rêcznego na czas zaprogramowany przez u¿ytkownika.
Np. Dla mycia okien mo¿na tak zaprogramowaæ system, aby zawiesi³ wykonywanie wszystkich ustalonych zdarzeñ automatycznych
i prze³¹czy³ siê do trybu rêcznego. Po up³ywie zaprogramowanego czasu, pilot ponownie prze³¹czy siê na dzia³anie automatyczne.
3. S³oñce SUN ON/OFF:
Funkcja ta aktywuje i dezaktywuje czujnik klimatyczny wiatru, s³oñca i deszczu. Istnieje mo¿liwoœæ wyboru, które urz¹dzenia po³¹czone
z czujnikiem wiatru powinny reagowaæ równie¿ na zmiany œwiat³a s³onecznego.
4. MemoGroup:
Funkcja ta umo¿liwia jednoczesne i niezale¿ne sterowanie do 6 rolet lub grup rolet. Dodatkowo mo¿na sterowaæ wybranymi silnikami
oraz przypisaæ im specjalne funkcje oraz dni pracy. Np. Aktywowanie funkcji „Szerokoœæ geograficzna” tylko dla rolet w sypialni 
spowoduje otwieranie i zamykanie ich razem ze wschodem i zachodem s³oñca.
5. "Tryb wakacyjny":
Funkcja ta otwiera i zamyka rolety losowo, symuluj¹c obecnoœæ domowników, zniechêcaj¹c do próby w³amania. 
6. „Czêœciowe otwarcie” 
Funkcja ta umo¿liwia czêœciowe otwieranie i zamykanie rolet poprzez proste zaprogramowanie czasu otwierania tak, aby zawsze 
otrzymaæ prawid³owe oœwietlenie pomieszczenia.  
7. „Easy program”
Wyj¹tkowy tryb pracy pilota dziêki, któremu nie musisz ustawiaæ ¿adnych zdarzeñ zaprogramowanych urz¹dzeñ. W trybie tym pilot
prowadzi dziennik uruchamianych zdarzeñ przez u¿ytkownika w ci¹gu tygodnia i je automatycznie zapamiêtuje. Dziêki temu
mo¿e je automatycznie powtarzaæ w nastêpnych tygodniach.

  

  

  

  
 

  
 

PRZYCISK OK
(POTWIERDZENIE)

Sterowanie radiowe FLOR z kodem dynamicznie zmiennym
o czêstotliwoœci 433.92 MHz, 4.5 miliarda kombinacji.
Idealny do rolet, ¿aluzji, markiz, automatyki bramowej 
i oœwietlenia.

Pilot z zegarem, automatyczne sterowanie do 100 zdarzeñ 
tygodniowo (np. zamkniêcie/otwarcie rolet o okreœlonej 
porze dnia).

Ultracienki, do instalowania w p³askim uchwycie œciennym.

Zasiêg do 200 m w otwartym terenie, do 35 m wewn¹trz 
budynku.

Piloty ERATIME mo¿na wgraæ do:
- silników roletowych Nice z wbudowan¹ central¹ 
i radioodbiornikiem
- central serii TT oraz central A01/A02
- radioodbiorników 433.92 MHz z serii FLOR i ONE

Ten sam kod pilota mo¿e byæ zapamiêtany przez wiêcej ni¿ 
jedn¹ roletê lub markizê w celu utworzenia grup - na jednym 
kanale mo¿emy obs³ugiwaæ do kilkunastu silników roletowych.

Inteligentny: poprzez wprowadzenie szerokoœci geograficznej, 
automatycznie dostosowuje siê do zmian czasu wschodu 
i zachodu s³oñca.

MemoGroup:
dzia³ek, a wy³¹czaj¹c w niedzielê wieczorem, pilot zatrzymuje 
w pamiêci rejestr wszystkich wykonanych zdarzeñ 
(samouczenie). Dziêki temu pilot w kolejnych tygodniach 
bêdzie powtarzaæ wszystkie zapamiêtane zdarzenia o ka¿dej 
porze dnia i nocy.

Umo¿liwia czêœciowe otwieranie lub zamykanie rolety poprzez 
proste ustawienie czasu otwierania. Posiada funkcjê aktywacji/
dezaktywacji czujnika klimatycznego.
 
Umo¿liwia jednoczesne sterowanie do 6 urz¹dzeñ lub 
6 niezale¿nych grup automatyki, nawet do zapamiêtania 
100 zdarzeñ tygodniowo.

Tryb wakacyjny: losowe otwieranie i zamykanie rolet 
w ustalonym odstêpie czasu symuluj¹ce obecnoœæ
domowników.

 wprowadzaj¹c pilota w taki tryb rano w ponie-
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