
70,00

80,00

170,00

65,00

86,10

98,40

209,10

79,95

Sterowanie radiowe typu Flor z kodem dynamicznie 
zmiennym o czêstotliwoœci 433.92 MHz.
Kodowanie O-Code (funkcjonalnoœæ systemu Opera).

Przenoœne piloty z zarz¹dzeniem Kodami To¿samoœci 
i Certyfikatami, z wbudowanym radioodbiornikiem. System 
z kodowaniem 72-bitowym, kompatybilny z radioodbiornikiem FLOR/ONE.

Praktyczny i elegancki pilot ONE mo¿e byæ u¿ywany jako brelok 
do kluczy lub zamontowany na desce rozdzielczej samochodu 
dziêki uchwytowi, w który jest standardowo wyposa¿ony.

Ka¿dy radioodbiornik z serii ONE posiada unikalny numer 
identyfikacyjny (do³¹czony do radioodbiornika w pude³ku) zwany 
Certyfikatem.

Transmisja:
• 433,92 MHz, które wykorzystuj¹ modulacjê amplitudy AM (czarne)

Dziêki Certyfikatowi radioodbiornika wystarczy po³o¿yæ pilota ONE/INTI 
na programatorze O-Box pod³¹czonym do PC/PDA i uruchomiæ oprogramowanie.

Piloty ONE mog¹ byæ dogrywane do radioodbiornika 
bez koniecznoœci obecnoœci w miejscu instalacji urz¹dzenia.

Piloty ONE mog¹ byæ dogrywane pilot od pilota bez obecnoœci 
w miejscu instalacji urz¹dzenia, dziêki posiadanymi Kodowi 
To¿samoœci – w przypadku zastosowania radioodbiornika ONE.

Zwiêkszanie zasiêgu – seria ONE T z transmisj¹: radioodbiorniki
mog¹ przekazywaæ sygna³ do kolejnych radioodbiorników, tym 
samym zwiêkszyæ nawet piêciokrotnie odleg³oœæ pomiêdzy pilotem 
i koñcowym urz¹dzeniem.

3-poziomowe zabezpieczenia has³em.

3 tryby programowania radioodbiornika:
„Tryb I” i „Tryb II” znany ze starszych urz¹dzeñ Nice. 
„Tryb II rozszerzony”- umo¿liwia rozszerzenie liczby kana³ów 
radioodbiornika i funkcji centrali (nawet 15 kana³ów).

Uniwersalny: radioodbiorniki 433,92  Mhz (multikod) z serii 
ONE maj¹ mo¿liwoœæ wgrania pilotów FLO/FLOR/ONE/SMILO/NICEWAY/
INTI. Pierwszy wgrany pilot okreœla drogê radiow¹, na której bêdzie 
pracowaæ radioodbiornik.

Pamiêæ radioodbiornika- 1024 piloty.

Kompatybilny 
z FLOR

radioodbiornik  2-kana³owy (multikod), pamiêæ  pilotuniwersalny, , 433.92 MHz 1024 ów, seria ONE

radioodbiornik  2-kana³owy (multikod), pamiêæ  pilotuniwersalny, , 433.92 MHz 1024 ów, z transmisj¹, seria ONE

radioodbiornik  4-kana³owy (multikod), pamiêæ  pilotwewnêtrzny, , 433.92 MHz 1024 ów, seria ONE

radioodbiornik  4-kana³owy (multikod), pamiêæ  pilotwewnêtrzny, , 433.92 MHz 1024 ów, z transmisj¹, seria ONE

radioodbiornik  4-kana³owy (multikod), z programowanymi czterema wyjœciami
przekaŸnikowymi, z mo¿liwoœci¹ obs³ugi dwóch silników roletowych, oœwietlenia, itp., pamiêæ  pilot

uniwersalny, , 433.92 MHz 
1024 ów, z transmisj¹

OPERA FLOR



Piloty ONE FM mog¹ byæ dogrywane pilot od pilota bez obecnoœci 
w miejscu instalacji urz¹dzenia, dziêki posiadanymi Kodowi 
To¿samoœci – w przypadku zastosowania radioodbiornika ONE.

Zwiêkszanie zasiêgu – seria ONE T FM z transmisj¹: radioodbiorniki
mog¹ przekazywaæ sygna³ do kolejnych radioodbiorników, tym 
samym zwiêkszyæ nawet piêciokrotnie odleg³oœæ pomiêdzy pilotem 
i koñcowym urz¹dzeniem.

3-poziomowe zabezpieczenia has³em.

3 tryby programowania radioodbiornika:
„Tryb I” i „Tryb II” znany ze starszych urz¹dzeñ Nice. 
„Tryb II rozszerzony”- umo¿liwia rozszerzenie liczby kana³ów 
radioodbiornika i funkcji centrali (nawet 15 kana³ów).

Pamiêæ radioodbiornika- 1024 piloty.

Sterowanie radiowe typu Flor z kodem dynamicznie 
zmiennym o czêstotliwoœci 868.46 MHz.

Przenoœne piloty z zarz¹dzeniem Kodami To¿samoœci 
i Certyfikatami, z wbudowanym radioodbiornikiem. System 
z kodowaniem 72-bitowym.

Praktyczny i elegancki pilot ONE FM mo¿e byæ u¿ywany jako brelok 
do kluczy lub zamontowany na desce rozdzielczej samochodu 
dziêki uchwytowi, w który jest standardowo wyposa¿ony.

Ka¿dy radioodbiornik z serii ONE FM posiada unikalny numer 
identyfikacyjny (do³¹czony do radioodbiornika w pude³ku) zwany 
Certyfikatem.

Gwarancja transmisji i zasiêgu:
• 868.46 MHz, które wykorzystuj¹ modulacjê amplitudy FM (niebieskie)

Dziêki Certyfikatowi radioodbiornika wystarczy po³o¿yæ pilota ONE FM
na programatorze O-Box pod³¹czonym do PC/PDA i uruchomiæ oprogramowanie.


