
pilot 1-kana³owy, 433.92 MHz, zielony

pilot 2-kana³owy, 433.92 MHz, zielony

pilot 1-kana³owy, 433.92 MHz, niebieski

pilot 2-kana³owy, 433.92 MHz, niebieski

pilot 1-kana³owy, 433.92 MHz, czarny

pilot 2-kana³owy, 433.92 MHz, czarny

INTI1G

INTI2G

INTI1B

INTI2B

INTI1

INTI2

Kod

INTI1Y

INTI2Y

pilot 1-kana³owy,  433.92 MHz, ¿ó³ty

pilot 2-kana³owy,  433.92 MHz, ¿ó³ty

pilot 1-kana³owy, 433.92 MHz, czerwony

pilot 2-kana³owy, 433.92 MHz, czerwony

pilot 1-kana³owy, 433.92 MHz, ró¿owy

pilot 2-kana³owy, 433.92 MHz, ró¿owy

INTI1R

INTI2R

INTI1L

INTI2L

cena netto cena brutto

75,00

80,00

75,00

80,00

75,00

80,00

92,25

98,40

92,25

98,40

92,25

98,40

75,00

80,00

75,00

80,00

75,00

80,00

92,25

98,40

92,25

98,40

92,25

98,40

Sterowanie radiowe typu Flor z kodem dynamicznie 
zmiennym o czêstotliwoœci 433.92 MHz, 4.5 miliarda 
kombinacji. 
Kodowanie O-Code (funkcjonalnoœæ systemu Opera).

Sterowanie radiowe Flor nie jest kompatybilne ze sterowaniem
radiowym Smilo.

Nowy design: nowa linia zminiaturyzowanych pilotów, jedno 
i dwukana³owych, dostêpna w 6 kolorach. 

Przenoúne piloty z zarzàdzaniem Kodami Toýsamoúci
i Certyfikatami, z wbudowanym radioodbiornikiem. System
z kodowaniem 72-bitowym, kompatybilny z radioodbiornikami FLOR i ONE
(OPERA).

Nowoczesne: przez zastosowanie procesora nowej generacji
i unikalnych systemów rozpoznawania, które zwiêkszaj¹ 
stopieñ bezpieczeñstwa i trzykrotnie skracaj¹ czas reakcji
automatyki.

£atwe dogrywanie nowych pilotów, równie¿ na odleg³oœæ, dziêki
odbiornikom ONE.

W ofercie Nice piloty:
• 1 - kana³owe
• 2 - kana³owe

Istniej¹ dwa sposoby na dogranie nowego nadajnika Inti,
nawet z dala od odbiornika:
• z u¿yciem drugiego, ju¿ wgranego nadajnika – dziêki
wymianie Kodów Uaktywnienia pomiêdzy nimi;
• z wykorzystaniem programatora O-Box. Certyfikat odbiornika
jest wprowadzany do nowego nadajnika Inti poprzez zwyk³e
po³o¿enie go na programatorze i zaprogramowanie wed³ug
wskazówek, na PC lub PDA.

Opis funkcjonalnoœci systemu Opera (str. 14-15)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czêstotliwoœæ Zasiêg Kodowanie Zasilanie ¯ywotnoœæ baterii Klasa ochrony
Wymiary

Waga

 

INTI 433.92 MHz
150 m (na zewn¹trz);

30 m 
(wewn¹trz)*

72 bity,
kod dynamicznie 

zmienny

 
3 Vps; 

bateria typu
CR2032

 
do 2 lat 

(w zale¿noœci
 od u¿ytkowania 

pilota

IP40 

 

30x56x9 h mm 

 

14 g 

* zasiêg pilotów oraz radioodbiorników uzale¿niony jest od innych urz¹dzeñ pracuj¹cych na tej samej czêstotliwoœci.

Kompatybilny 
z FLOR



radioodbiornik  4-kana³owy (multikod), pamiêæ  pilotwewnêtrzny, , 433.92 MHz 1024 ów, z³¹cze typu SM

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

radioodbiornik  4-kana³owy (multikod), pamiêæ  pilotwewnêtrzny, , 433.92 MHz 1024 ów, z transmisj¹, z³¹cze typu SM

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

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


