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t jeden kanał przekaźnikowy + buzer,
t 42 piloty = zmiennokodowe KeeLoq SYSTEMOWE + 

(opcja programowana) dowolne piloty z układem HCS 
pracującego w paśmie 433.92MHz - analizowana jest 
część stała transmisji, 28bitów, 

t Naprawdę Mała - najmniejsza na rynku, 
t otwór montażowy - montaż jednym wkrętem,
t trzy tryby pracy: 
 - bistabilny z resetem, (reset - dwusekundowe naciska-

nie pilota wymusza wyłączenie przekaźnika - wygodne 
gdy operując pilotem nie widzimy reakcji),

 -TDJN - Tak Długo Jak Naciskasz
 - monostabilny 1, 3, 5, 25s, 
t odbiornik superheterodynowy, 
t zasilanie 12-24V DC/AC,

Droga Radiowa, wersja ECO
NM
1 kanał,  42 piloty

t 37 x 41 x 15 mm, otwór 4/8 mm
t akustyczne potwierdzanie odebrania sygnału pilota,
t można zarejestrować tylko jeden przycisk pilota, ak-

tywny może być tylko zarejestrowany przycisk lub 
wszystkie przyciski pilota (opcja), 

t akustyczna sygnalizacja przez jedną minutę słabej  
baterii pilota (opcja),

t zarejestrowanym pilotem systemowym można:
 - akustycznie odczytać ilość zaprogramowanych pilotów, 
 - zarejestrować nowego pilota,
 - skasować pilota,
 - skasować wszystkie piloty, oprócz pilota który prze-

prowadził kasowanie, możliwa jest więc ponowna 
zdalna rejestracja pilotów bez dostępu do sterownika,

HCSy

FAAC FIX PROXIMA PINPILOT

antena 434MHz - opcja
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t jeden kanał przekaźnikowy + buzer,
t 31 /21BFT pilotów,
t Naprawdę Mała - najmniejsza na rynku,
t otwór montażowy - skuteczny montaż jednym 

wkrętem nawet na powierzchni kulistej - lub opaską 
zaciskową,

t trzy tryby pracy: 
 - bistabilny z resetem, (reset - dwusekundowe naci-

skanie pilota wymusza wyłączenie przekaźnika - wy-
godne gdy operując pilotem nie widzimy reakcji),

 -TDJN - Tak Długo Jak Naciskasz,
 - monostabilny 1, 3, 5, 30s, 
t odbiornik superheterodynowy, 
t zasilanie 12-24V DC/AC,

Droga Radiowa, wersja ECO
NMx
1 kanał,  31 pilotów,  BFT 21 pilotów

t można zarejestrować nawet 4 przyciski i 10 kombi-
nacji przycisków pilota czteroprzyciskowego, oraz 
dwa przyciski i jedną kombinację przycisków pilota 
dwuprzyciskowego, 

t akustyczne potwierdzanie odebrania sygnału pilota 
(opcja) - inaczej dla pilota zmiennokodowego SYS-
TEMowego i inaczej dla pilota nieSYSTEMowego,

t akustyczna sygnalizacja przez jedną minutę słabej 
baterii pilota (opcja),

t zarejestrowanym pilotem można: 
 - akustycznie odczytać ilość zaprogramowanych  

pilotów, 
 - zdalnie sklonować pilota
t 37 x 41 x 15 mm, otwór 4/8 mm,

NICE_SMILO MOOVO FAAC_RC CAME_SPACE APRIMATIC GORKE BFT WIŚNIOWSKI

NICE_FLOR MHOUSE BENINCA FAAC_FIX NORMSTAHL ELMES DTM PROXIMA HCSy

antena 434MHz - opcja
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Droga Radiowa, wersja POWER
NW1_999 i NWBFT1_666
1 kanał,  999 pilotów,  BFT 666 pilotów

t jeden kanał  przekaźnikowy + buzer,
t 999 / 666BFT pilotów = zmiennokodowe KeeLoq 

SYSTEMOWE + (opcja programowana) dowolne piloty  
z układem HCS pracującego w paśmie 433.92MHz - 
analizowana jest część stała transmisji, 28bitów, 

t kasowanie pilota bez jego obecności,
t trzy tryby pracy: 
 - bistabilny z resetem, 
 - TDJN - Tak Długo Jak Naciskasz,
 - monostabilny 1-999s, co 1s,
t zasilanie 12-24V DC/AC,

t można zarejestrować nawet 4 przyciski i 10 kombi-
nacji przycisków pilota czteroprzyciskowego oraz dwa 
przyciski i jedną kombinację przycisków pilota dwu-
przyciskowego,

t akustyczne potwierdzanie odbioru pilota - inaczej dla 
pilota zmiennokodowego SYSTEMowego i inaczej dla 
pilota nieSYSTEMowego z HCSem, 

t zarejestrowanym pilotem można akustycznie zdalnie 
odczytać jego pozycję w sterowniku, oraz sklonować 
pilota,

t najmniejszy na rynku, z otworem montażowym - sku-
teczny montaż jednym wkrętem nawet na powierzchni 
kulistej - lub opaską zaciskową,

t 37 x 41 x 15 mm, otwór 4/8 mm,

NICE_SMILO MOOVO FAAC_RC CAME_SPACE APRIMATIC GORKE BFT WIŚNIOWSKI

NICE_FLOR MHOUSE BENINCA FAAC_FIX NORMSTAHL ELMES DTM PROXIMA HCSy

antena 434MHz - opcja
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Droga Radiowa, wersja POWER
NW1_999_868MHz
1 kanał,  999 pilotów, 

t jeden kanał  przekaźnikowy + buzer,
t 999 pilotów PROXIMA_868MHz
t kasowanie pilota bez jego obecności,
t trzy tryby pracy: 
 - bistabilny z resetem, 
 - TDJN - Tak Długo Jak Naciskasz,
 - monostabilny 1-999s, co 1s,
t zasilanie 12-24V DC/AC,
t można zarejestrować nawet 4 przyciski i 10 kombi-

nacji przycisków pilota czteroprzyciskowego oraz dwa 
przyciski i jedną kombinację przycisków pilota dwu-
przyciskowego,

t akustyczne potwierdzanie odbioru pilota, 
t zarejestrowanym pilotem można akustycznie zdalnie 

odczytać jego pozycję w sterowniku, oraz sklonować 
pilota,

t najmniejszy na rynku, z otworem montażowym - sku-
teczny montaż jednym wkrętem nawet na powierzchni 
kulistej - lub opaską zaciskową,

t 37 x 41 x 15 mm, otwór 4/8 mm,

PROXIMA

antena 868MHz - opcja

868MHz
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t dostęp do rejestracji pilotów i konfiguracji sterownika po 
wprowadzeniu PINu przyciskiem sterownika (3 cyfry),

t jeden kanał  przekaźnikowy + buzer,
t 999 pilotów = zmiennokodowe KeeLoq SYSTEMOWE 

+ (opcja programowana) dowolne piloty z układem 
HCS pracującego w paśmie 433.92MHz - analizowana 
jest część stała transmisji, 28bitów, 

t kasowanie pilota bez jego obecności,
t trzy tryby pracy: 
 - bistabilny z resetem, 
 -TDJN - Tak Długo Jak Naciskasz,
 - monostabilny 1-999s, co 1s,
t zasilanie 12-24V DC/AC,

t można zarejestrować nawet 4 przyciski i 10 kombinacji 
przycisków pilota czteroprzyciskowego oraz dwa przy-
ciski i jedną kombinację przycisków pilota dwuprzyci-
skowego,

t akustyczne potwierdzanie odbioru pilota - inaczej dla 
pilota zmiennokodowego SYSTEMowego i inaczej dla 
pilota nieSYSTEMowego z HCSem, 

t zarejestrowanym pilotem można akustycznie zdalnie 
odczytać jego pozycję w sterowniku, oraz sklonować 
pilota (opcja programowana),

t najmniejszy na rynku, z otworem montażowym - sku-
teczny montaż jednym wkrętem nawet na powierzchni 
kulistej - lub opaską zaciskową,

PROXIMA PINPILOT

Droga Radiowa, wersja PIN
pinNW1_999
1 kanał,  999 pilotów

HCSy

PROXIMA PINPILOT

antena 434MHz - opcja
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t dostęp do rejestracji pilotów i konfiguracji sterownika po 
wprowadzeniu PINu przyciskiem sterownika (3 cyfry),

t jeden kanał  przekaźnikowy + buzer,
t 999 pilotów PROXIMA_868MHz
t kasowanie pilota bez jego obecności,
t trzy tryby pracy: 
 - bistabilny z resetem, 
 - TDJN - Tak Długo Jak Naciskasz,
 - monostabilny 1-999s, co 1s,
t zasilanie 12-24V DC/AC,
t można zarejestrować nawet 4 przyciski i 10 kombi-

nacji przycisków pilota czteroprzyciskowego oraz dwa 
przyciski i jedną kombinację przycisków pilota dwu-
przyciskowego,

t akustyczne potwierdzanie odbioru pilota, 
t zarejestrowanym pilotem można akustycznie zdalnie 

odczytać jego pozycję w sterowniku, oraz sklonować 
pilota,

t najmniejszy na rynku, z otworem montażowym - sku-
teczny montaż jednym wkrętem nawet na powierzchni 
kulistej - lub opaską zaciskową,

t 37 x 41 x 15 mm, otwór 4/8 mm,

Droga Radiowa, wersja PIN
pinNW1_999 _868MHz
1 kanał,  999 pilotów

PROXIMA

antena 868MHz - opcja

868MHz
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SMART

PROXIMA    HCSy

 Technologia SMART:
 pilot uczy się sterownika, a nie sterownik pilota.

 Sterownik obsługuje trzy rodzaje pilotów - 666 pilotów:
1.  piloty PROXIMA,
2.  piloty Innych Producentów z układem HCS, 
3.  piloty z Technologią SMART: pilot uczy się sterownika,  

a nie sterownik pilota - nowego lub zastępującego 
zgubionego pilota można wysłać pocztą, zgubiony 
pilot przestaje działać,

t rozkazy pilotów PROXIMA i pilotów SMART obsługi-
wane są w sposób zapewniający wysokie bezpieczeń-
stwo przed kopiowaniem (kod zmienny),

t rozkazy pilotów Innych Producentów obsługiwane są 
w sposób niezabezpieczony przed kopiowaniem (kod 
stały),

t zmiana numeru SMART sterownika przez instalatora,
t jeden kanał przekaźnikowy + buzer,
t kasowanie pilota bez jego obecności,
t trzy tryby pracy: 
 - bistabilny z resetem, 
 -TDJN - Tak Długo Jak Naciskasz,
 - monostabilny 1-999s, co 1s,
t zasilanie 12-24V DC/AC (napięcie stałe lub zmienne),
t zarejestrowanym pilotem można akustycznie zdalnie  

odczytać jego pozycję w sterowniku, oraz zdalnie sklo-
nować pilota,

t 37 x 41 x 15 mm, otwór 4/8 mm,

Droga Radiowa, wersja SMART
NW1_SMART
1 kanał,  666 pilotów

antena 434MHz - opcja
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 Współpracuje z pilotami z kodem stałym (433,92MHz) 
t jeden kanał przekaźnikowy + buzer,
t 12-24V AC/DC, 
t 909 przycisków pilotów, 
t trzy tryby pracy: 
 - bistabilny z resetem, 
 -TDJN - Tak Długo Jak Naciskasz,
 - monostabilny 1-999s, co 1s,
t można usunąć pojedynczy przycisk pilota, pilot z usu-

wanym przyciskiem musi być dostępny,
t zasilanie 12-24V DC/AC (napięcie stałe lub zmienne),
t akustyczne potwierdzanie odebrania sygnału pilota,
t informacja akustyczna o liczbie zarejestrowanych 

przycisków pilotów, 
t 37 x 41 x 15 mm, otwór 4/8 mm,

PILOTY Z KODEM STAŁYM CHAMBERLAIN NICE_FLO YOODA CAME_TOP

BENINCA FAAC ERREKA CAME_TAM HCSy

Droga Radiowa, KOD STAŁY
NWST1_909
1 kanał, 909 przycisków pilotów

t na rynku istnieje wiele systemów kodowania stałego, 
w celu zapewnienia dużej szybkość reakcji na pilota, 
oraz pełnej analizy kodu pilota, sterowniki wykonywa-
ne są w kilku wersjach kodowych:

P - popularne piloty takie jak NICE FLO, CAME TAM,  
CAME TOP, BENINCA T2WK, T4WK, itp,

  I - piloty importowane - głównie z Chin, Erreka,
 Y- piloty do rolet marki YOODA i PORTOS,
 U- piloty USA Chamberlain - LiftMaster - Motor Lift, 
 modele 4330E 4332E, 4333E, 4335E, 4335EML itp,
t dodatkowo sterownik akceptuje stałokodowo piloty z 

kodem zmiennym z układem HCS 433.92MHz,

antena 434MHz - opcja
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NMH1  NMH2

HORMANN

 Zastępuje ORYGINALNE radio HE1 i HE2,
t jeden NMH1 / dwa NMH2 kanały przekaźnikowe + buzer, 
t trzy tryby pracy: 
 - bistabilny z resetem, 
 - TDJN (Tak Długo Jak Naciskasz),
 - monostabilny 1-999s, co 1s
t rejestruje 41 różnych przycisków pilotów Hormann,
t można usunąć pojedynczy przycisk pilota, pilot z usu-

wanym przyciskiem  musi być dostępny,
t zasilanie 12-24V DC/AC (napięcie stałe lub zmienne),
t akustyczne potwierdzanie odebrania sygnału pilota - 

inaczej dla kanału nr1 i nr2,
t informacja akustyczna o ilości zarejestrowanych przy-

cisków pilotów, 
t 37 x 41 x 15 mm, otwór 4/8 mm,

Droga Radiowa Hormann 868.3MHz 
NWH1 i NWH2
1 lub 2 kanały,  41 przycisków pilotów 

Dlaczego lepsze niż HE1, HE2 :
t oprócz oryginalnego trybu monostabilnego 1s, posia-

dają także dodatkowe tryby umożliwiające ich wyko-
rzystanie nie tylko do sterowania bramą,

t rejestrują nie tylko przycisk jednego pilota, ale aż 41 
różnych przycisków pilotów Hormann, dzięki temu użyt-
kownicy, którzy posiadają pilota Hormann, ze wszystki-
mi wykorzystanymi przyciskami w innych instalacjach, 
mogą je zarejestrować w jednym odbiorniku,

t posiadają uniwersalne wyjścia  przekaźnikowe, za-
miast nieco mniej wygodnych wyjść tranzystorowych 
typu open kolektor ze wspólną masą,

t umożliwiają usunięcie pojedynczego zarejestrowane-
go przycisku pilota,
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t dwa kanały przekaźnikowe + buzer,
t 25 lub 819 pilotów (17 / 585 BFT) = zmiennokodowe 

KeeLoq SYSTEMOWE + (opcja programowana) do-
wolne piloty z układem HCS pracującego w paśmie 
433.92MHz - analizowana jest część stała transmisji,

t kasowanie pilota bez jego obecności,
t trzy tryby pracy: 
 - bistabilny z resetem, 
 -TDJN - Tak Długo Jak Naciskasz,
 - monostabilny 1-999s, co 1s,
t zasilanie 12-24V DC/AC,

t można zarejestrować nawet 4 przyciski i 10 kombi-
nacji przycisków pilota czteroprzyciskowego i dwa 
przyciski i jedną kombinację przycisków pilota dwu-
przyciskowego,

t klonowanie pilota,
t akustyczne potwierdzanie odbioru sygnału pilota - 

inaczej dla pilota zmiennokodowego SYSTEMowego  
i inaczej dla pilota nieSYSTEMowego z HCSem, 

t najmniejszy na rynku, z otworem montażowym - sku-
teczny montaż jednym wkrętem nawet na powierzchni 
kulistej - lub opaską zaciskową,

t 37 x 41 x 15 mm, otwór 4/8 mm,

NICE_SMILO MOOVO FAAC_RC CAME_SPACE APRIMATIC GORKE BFT WIŚNIOWSKI

NICE_FLOR MHOUSE BENINCA FAAC_FIX NORMSTAHL ELMES DTM PROXIMA HCSy

Droga Radiowa, wersja POWER
NW2_25, NW2_819 i NWBFT2_17, NWBFT2_585
2 kanały,  25 lub 819 pilotów, BFT 17 lub 585 pilotów

antena 434MHz - opcja
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PROXIMA

t dwa kanały przekaźnikowe + buzer,
t 25 lub 819 pilotów PROXIMA_868MHz
t kasowanie pilota bez jego obecności,
t trzy tryby pracy: 
 - bistabilny z resetem, 
 -TDJN - Tak Długo Jak Naciskasz,
 - monostabilny 1-999s, co 1s,
t zasilanie 12-24V DC/AC,
t można zarejestrować nawet 4 przyciski i 10 kombi-

nacji przycisków pilota czteroprzyciskowego i dwa 
przyciski i jedną kombinację przycisków pilota dwu-
przyciskowego,

t klonowanie pilota,
t akustyczne potwierdzanie odbioru sygnału pilota, 
t najmniejszy na rynku, z otworem montażowym - sku-

teczny montaż jednym wkrętem nawet na powierzchni 
kulistej - lub opaską zaciskową,

t 37 x 41 x 15 mm, otwór 4/8 mm,

Droga Radiowa, wersja POWER
NW2_25_865MHz, NW2_819_868MHz
2 kanały,  25 lub 819 pilotów

antena 868MHz - opcja

868MHz
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NICE_SMILO MOOVO FAAC_RC CAME_SPACE APRIMATIC GORKE WIŚNIOWSKI

NICE_FLOR MHOUSE BENINCA FAAC_FIX NORMSTAHL ELMES DTM PROXIMA HCSy

Droga Radiowa, wersja PIN
pinNW2_819
2 kanały,  819 pilotów

t dostęp do rejestracji pilotów i konfiguracji sterownika po 
wprowadzeniu PINu przyciskiem sterownika (3 cyfry),

t dwa kanały przekaźnikowe + buzer,
t 819 pilotów = zmiennokodowe KeeLoq SYSTEMO-

WE + (opcja programowana) dowolne piloty z ukła-
dem HCS pracującego w paśmie 433.92MHz,

t kasowanie pilota bez jego obecności,
t trzy tryby pracy: 
 - bistabilny z resetem, 
 -TDJN - Tak Długo Jak Naciskasz,
 - monostabilny 1-999s, co 1s,

t zasilanie 12-24V DC/AC,
t można zarejestrować nawet 4 przyciski i 10 kombi-

nacji przycisków pilota czteroprzyciskowego i dwa 
przyciski i jedną kombinację przycisków pilota dwu-
przyciskowego,

t akustyczne potwierdzanie odbioru sygnału pilota - 
inaczej dla pilota zmiennokodowego SYSTEMowego  
i inaczej dla pilota nieSYSTEMowego z HCSem,

t 37 x 41 x 15 mm, otwór 4/8 mm,

antena 434MHz - opcja
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Droga Radiowa, wersja PIN
pinNW2_819
2 kanały,  819 pilotów

t dostęp do rejestracji pilotów i konfiguracji sterownika po 
wprowadzeniu PINu przyciskiem sterownika (3 cyfry),

t dwa kanały przekaźnikowe + buzer,
t 819 pilotów PROXIMA_868MHz,
t kasowanie pilota bez jego obecności,
t trzy tryby pracy: 
 - bistabilny z resetem, 
 -TDJN - Tak Długo Jak Naciskasz,
 - monostabilny 1-999s, co 1s,
t zasilanie 12-24V DC/AC,
t można zarejestrować nawet 4 przyciski i 10 kombi-

nacji przycisków pilota czteroprzyciskowego i dwa 
przyciski i jedną kombinację przycisków pilota dwu-
przyciskowego,

t akustyczne potwierdzanie odbioru sygnału pilota,
t 37 x 41 x 15 mm, otwór 4/8 mm,

PROXIMA

antena 868MHz - opcja

868MHz
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  Technologia SMART:
  pilot uczy się sterownika, a nie sterownik pilota.

  Sterownik obsługuje trzy rodzaje pilotów - 666 pilotów:
1.  piloty PROXIMA,
2.  piloty Innych Producentów z układem HCS, 
3.  piloty z Technologię SMART: pilot uczy się sterowni-

ka, a nie sterownik pilota - nowego lub zastępującego 
zgubionego pilota można wysłać pocztą, zgubiony 
pilot przestaje działać,

t  rozkazy pilotów PROXIMA i pilotów SMART obsłu-
giwane są zawsze w sposób zapewniający wysokie 
bezpieczeństwo przed kopiowaniem (kod zmienny),

t  rozkazy pilotów Innych Producentów obsługiwane są 
w sposób niezabezpieczony przed kopiowaniem (kod 
stały),

t  zmiana numeru SMART sterownika przez użytkownika,
t  dwa kanały przekaźnikowe + buzer,
t  kasowanie pilota bez jego obecności,
t   trzy tryby pracy: 
 - bistabilny z resetem, 
 -TDJN - Tak Długo Jak Naciskasz,
 - monostabilny 1-999s, co 1s,
t  zasilanie 12-24V DC/AC (napięcie stałe lub zmienne),
t  zarejestrowanym pilotem można akustycznie zdalnie 

odczytać jego pozycję w sterowniku  oraz zdalnie sklo-
nować pilota,

t  37 x 41 x 15 mm, otwór 4/8 mm,

SMART

PROXIMA    HCSy

Droga Radiowa, wersja SMART
NW2_SMART
2 kanały,  585 pilotów

antena 434MHz - opcja
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SOMFY

Droga Radiowa SOMFY
NWS2_819
2 kanały,  819 pilotów

t Obsługiwane piloty:
 Somfy KEYGO, 
 Somfy KEYTIS        
 Simu Hz 
 piloty roletowe SOMFY,
t kasowanie pilota bez jego obecności,
t dwa kanały przekaźnikowe + buzer,
t trzy tryby pracy: 
 - bistabilny z resetem, (reset - dwusekundowe naciska-

nie pilota wymusza wyłączenie przekaźnika - wygodne 
gdy operując pilotem nie widzimy reakcji, albo chcemy 
zsynchronizować dwa kanały bistabilne),

 - TDJN (Tak Długo Jak Naciskasz),
 - monostabilny 1-999s, co 1s,

t odbiornik superheterodynowy,
t zasilanie 12-24V DC/AC,
t akustyczne potwierdzanie odbioru pilota, 
t zarejestrowanym pilotem można akustycznie zdalnie 

odczytać jego pozycję w sterowniku, oraz sklonować 
pilota,

t 37 x 41 x 15 mm, otwór 4/8 mm,

antena 434MHz - opcja
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PILOTY Z KODEM STAŁYM CHAMBERLAIN NICE_FLO YOODA CAME_TOP

BENINCA FAAC ERREKA CAME_TAM HCSy

Droga Radiowa, KOD STAŁY
NWST2_27, NWST2_909
2 kanały,  27 lub 909 przycisków pilotów

 Współpracuje z pilotami z kodem stałym (433,92MHz), 
t dwa kanały przekaźnikowe + buzer,
t 12-24V AC/DC, 
t 909 przycisków pilotów, 
t trzy tryby pracy: 
 - bistabilny z resetem, 
 -TDJN - Tak Długo Jak Naciskasz,
 - monostabilny 1-999s, co 1s,
t można usunąć pojedynczy przycisk pilota, pilot z usu-

wanym przyciskiem musi być dostępny,
t zasilanie 12-24V DC/AC (napięcie stałe lub zmienne),
t akustyczne potwierdzanie odebrania sygnału pilota,
t informacja akustyczna o liczbie zarejestrowanych 

przycisków pilotów, 
t 37 x 41 x 15 mm, otwór 4/8 mm,

t na rynku istnieje wiele systemów kodowania stałego, 
w celu zapewnienia dużej szybkość reakcji na pilota, 
oraz pełnej analizy kodu pilota, sterowniki wykonywa-
ne są w kilku wersjach kodowych:

 P - popularne piloty takie jak NICE FLO, CAME TAM,  
CAME TOP, BENINCA T2WK, T4WK, itp,

  I - piloty importowane - głównie z Chin, Erreka,
 Y- piloty do rolet marki YOODA i PORTOS,
 U- piloty USA Chamberlain - LiftMaster - Motor Lift, 
 modele 4330E 4332E, 4333E, 4335E, 4335EML itp,
t dodatkowo sterownik akceptuje stałokodowo piloty z 

kodem zmiennym z układem HCS,

antena 434MHz - opcja
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t cztery kanały przekaźnikowe + buzer + pięć diod LED,
t 250 pilotów zmiennokodowych KeeLoq,
t odbiornik wąskopasmowy, superheterodynowy, do 

200m zasięgu,
t zasilanie 12-24V DC/AC (napięcie stałe lub zmienne),
t każdy przycisk (lub kombinacja przycisków) każdego 

pilota może inaczej sterować radiolinią - włączać, wy-
łączać lub zmieniać niezależnie stan jednego, dwóch, 
trzech lub wszystkich kanałów,

Droga Radiowa
PIN4 i PIN4_DIN 
4 kanały - 250 pilotów 

t pięć trybów pracy każdego kanału: 
 - tryb bistabilny, 
 - monostabilny, 
 -TDJN (Tak Długo Jak Naciskasz), 
 - bistabilny przerywany (1Hz) 
 - monostabilny przerywany (1Hz),
t również wersja na szynę DIN,
t czas monostabilny: (1 - 255) X (0,1s, 1s lub 1 min),
t optyczna i akustyczna sygnalizacja słabej baterii pilota,

PROXIMA PINPILOT
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999

PiN 

ILe

do,1 

do,2 

d,nr

v,nr.

b,n1 

b,n2

o,n1

o,n2 

Pr1

Pr2

ALL/SyS
 

Pin

res

t dostęp do sterownika tylko po PINie sterownika,
t sterownik może wykonywać rozkazy tylko pilotów 

PROXIMA, lub dodatkowo także rozkazy pilotów in-
nych producentów, 

 Rozkazy pilotów PROXIMA obsługiwane są zawsze  
w sposób zapewniający wysokie bezpieczeństwo przed 
kopiowaniem (kod zmienny),

 Rozkazy pilotów innych producentów obsługiwane są 
w sposób nie zabezpieczony przed kopiowaniem (kod 
stały),

t 999 pilotów w dużym wyborze wzorów,
t wyświetlacz, widoczny po zamknięciu obudowy,
t menu na wyświetlaczu,
t zasilanie 12V-24V, napięcie stałe lub zmienne,

PROXIMA    HCSy

Droga Radiowa
ecoPIN1000
2 kanały - 999 pilotów

t dwa niezależne kanały przekaźnikowe NO lub NC, 
t Trzy tryby kanałów: bistabilny, monostabilny 1 - 998s, 

TDJN - Tak Długo Jak Naciskasz,
t obudowa zewnętrzna,
t blokowanie i odblokowywanie wybranego pilota nieza-

leżnie w kanale 1 i kanale 2,
t pamięć EEprom w podstawce,
t odbiornik superheterodynowy,
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Droga Radiowa
ecoPIN 1000_USB
2 kanały - 999 pilotów

PROXIMA    HCSy

t 999 pilotów, 
t dwa kanały, 
t łatwe zarządzanie pilotami, 
t dodawanie pilota na pozycję pierwszą wolną, 
t dodawanie pilota na wybraną pozycję,  
t zastępowanie zgubionego pilota, 
t blokowanie / odblokowywanie wybranego pilota w wy-

branym kanale, 
t dostęp po wprowadzeniu sześciocyfrowego PINu, 
t trzy tryby pracy kanałów przekaźnikowych, 
t wyświetlacz, widoczny po zamknięciu obudowy, 
t pamięć EEprom w podstawce, 

Komputerem PC poprzez kabel USB można zarządzać 
bazą pilotów, oraz można zarządzać informacjami 
tekstowymi o właścicielu pilota. Tym co różni ten ste-
rownik od innych to fakt przechowywania pilotowej i 
tekstowej bazy danych o użytkownikach nie w pamięci 
komputera ale w pamięci sterownika.

Oznacza to możliwość wygodnego zarządzania sterowni-
kiem za pomocą dowolnego laptopa, a nie tylko lapto-
pem zawierającym bazę tego sterownika jak w innych 
rozwiązaniach.

Oczywiście można dodatkowo przechowywać bazę da-
nych na dowolnym laptopie na wypadek uszkodzenia 
lub kradzieży sterownika,
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 Technologia SMART:
 pilot uczy się sterownika, a nie sterownik pilota, 

Instalator może nawet pocztą wysłać zarówno dzia-
łającego pilota dla nowego użytkownika, jak i pilota 
dla użytkownika który zgubił swojego, a zgubiony pilot 
przestaje działać. Brzmi niewiarygodnie... 

t obiekt może posiadać do 99 wjazdów z odbiornikami 
SMART_POWER, każdemu odbiornikowi instalator 
nadaje numer wjazdu: nr 1_2_3 ...10 ... 99,

t mieszkańcy korzystają z 999 pilotów,
t każdy właściciel pilotów konfigurowanych przewodo-

wo korzysta z dowolnych czterech wjazdów z pierw-
szych dziesięciu 1..10 wjazdów, 

2

3

1

PROXIMA SMART

PROXIMA    HCSy

3

Droga Radiowa
SMART POWER - następca SMART1000

2 kanały - 999 pilotów

t każdy właściciel konfigurowanych bezprzewodo-
wo pilotów SMART_POWER korzysta z dowolnych 
ośmiu wjazdów ze wszystkich 99 wjazdów,

t instalator może w pobliżu każdego odbiornika pilo-
tem MANAGEREM dodać, zastąpić, usunąć, zablo-
kować/ odblokować każdego pilota,

t instalator może również tradycyjnie, bez rozbierania 
odbiornika, zastąpić, usunąć, zablokować / odbloko-
wać każdego pilota,

t dostęp do odbiornika zabezpieczony jest sześcio-
cyfrowym PINem, piloty posiadają kod zmienny Ke-
eloq, odbiornik posiada czytelne menu instalacyjne 
w formie telegazety i może obsługiwać jeden lub dwa 
wjazdy,
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PROXIMA SMART

PROXIMA    HCSy

Droga Radiowa Bluetooth
SMART1000 BT
2 kanały - 999 pilotów

Technologia SMART: 
pilot uczy się sterownika, a nie sterownik pilota,

Instalator może nawet pocztą wysłać zarówno dzia-
łającego pilota dla nowego użytkownika, jak i pilota 
dla użytkownika który zgubił swojego, a zgubiony pilot 
przestaje działać. 

t 999 pilotów, odbiornik superheterodynowy,
t trzy rodzaje rejestracji pilotów - lokalna manualna, lo-

kalna bezprzewodowa i zdalna,

t Podobny do SMART 1000 ale:

Komputerem PC poprzez złącze Bluetooth można za-
rządzać bazą pilotów, można zarządzać informacjami 
tekstowymi o właścicielu pilota. Tym co różni ten ste-
rownik od innych to fakt przechowywania pilotowej i 
tekstowej bazy danych o użytkownikach nie w pamięci 
komputera ale w pamięci sterownika.

Oznacza to możliwość wygodnego zarządzania sterowni-
kiem za pomocą dowolnego laptopa, a nie tylko lapto-
pem zawierającym bazę tego sterownika jak w innych 
rozwiązaniach,

Oczywiście można dodatkowo przechowywać bazę da-
nych na dowolnym laptopie na wypadek uszkodzenia 
lub kradzieży sterownika,

2

3

1



JEDEN Z SYSTEMÓW

CENA NETTO

22

Droga Radiowa GSM
GSM1000
4 kanały - 999 abonentów i 999 pilotów

t Clipem (za darmo), z telefonu GSM, 999 użytkowników 
może na kilka sposobów sterować czteroma kanałami,

t SMSem z telefonu GSM, 999 użytkowników może na 
kilka sposobów sterować czteroma kanałami,

t standardowym pilotem radiowym 999 użytkowników 
może sterować czteroma kanałami,

t SMSem i laptopem poprzez złącze USB można za-
rządzać bazą i uprawnieniami użytkowników, historią 
zdarzeń i konfigurować sterownik, 

 Baza danych i historia zdarzeń przechowywana jest w 
sterowniku. Oznacza to możliwość wygodnego zarzą-
dzania sterownikiem za pomocą dowolnego laptopa, a 
nie tylko laptopem zawierającym bazę tego sterownika 
jak w innych rozwiązaniach,

t dwie wersje zasilania - 24VAD/DC i 230VAC, 
t każda z wersji może zawierać akumulator podtrzymują-

cy w obudowie sterownika, umożliwiający informowanie 
administratora systemu np. o braku napięcia zasilania,

t cztery wyjścia przekaźnikowe kanałów NO lub NC, 
t cztery wejścia z aktywną masą, pobudzenie wejść 

może wysłać CLIPa lub SMSa do dowolnych użytkow-
ników, oraz sterować kanałami, 

t 99 wirtualnych wejść radiowych,
 np. radiowy czujnik  stanu otwarcia bramy,  radiowy czuj-

nik  wykrycia przeszkody,  radiowy czujnik  ruchu - PIR, 
 pobudzenie wirtualnego wejścia może wysłać CLIPa 

lub SMSa do dowolnych użytkowników, oraz sterować 
kanałami, 

PROXIMA

HCSy
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LE
D

Przycisk

23x36mm

NICE_SMILO MOOVO FAAC_RC CAME_SPACE APRIMATIC GORKE WIŚNIOWSKI

NICE_FLOR MHOUSE BENINCA FAAC_FIX NORMSTAHL ELMES DTM PROXIMA HCSy

t zastępuje oryginalną kartę CAME,
t dwa oryginalne kanały cyfrowe, 
t odczyt ilości zarejestrowanych pilotów,
t kasowanie posiadanego pilota, 
t kilka przycisków lub kombinacja przycisków każdego 

pilota, może sterować jednym, dwoma, lub trzema ka-
nałami,

t 25 pilotów = zmiennokodowe piloty wybranego syste-
mu + (opcja programowana) dowolne piloty z układem 
HCS pracującego w paśmie 434MHz - analizowana 
jest część stała transmisji,

t odbiornik superheterodynowy, do 200m zasięgu,
t zarejestrowanym pilotem można zarejestrować nowe-

go pilota - klonowanie (opcja programowana),
t wygodny pionowy przycisk programowania,

Karta Radiowa - seria ECO
ecoCame 
2 kanały - 25 pilotów
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BENINCA / BFTNICE   FAAC

NICE_SMILO MOOVO FAAC_RC CAME_SPACE APRIMATIC GORKE WIŚNIOWSKI

NICE_FLOR MHOUSE BENINCA FAAC_FIX NORMSTAHL ELMES DTM PROXIMA HCSy

 Systemowa Karta Radiowa zastępuje oryginalną kartę 
NICE / FAAC / BENINCA / BFT,

t 25 pilotów = zmiennokodowe piloty wybranego syste-
mu + (opcja programowana) dowolne piloty z układem 
HCS pracującego w paśmie 434MHz - analizowana 
jest część stała transmisji,

t dwa tryby pracy: 
 - bistabilny z resetem, 
 -TDJN - Tak Długo Jak Naciskasz,
t odbiornik superheterodynowy, do 200m zasięgu,
t zarejestrowanym pilotem można zarejestrować nowego 

pilota - klonowanie (opcja programowana),
t odczyt ilości zarejestrowanych pilotów,

Karta Radiowa - seria ECO
ecoNICE / ecoFAAC / ecoBeninca / ecoBFT
2 kanały - 25 pilotów
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LE
D

Przycisk

23x36mm

Karta Radiowa, KOD STAŁY - seria ECO
ecoCame 
2 kanały - 27 pilotów

 Współpracuje z pilotami z kodem stałym (433,92MHz),
t 27 przycisków pilotów,
t dwa oryginalne kanały cyfrowe + dioda LED,
t można usunąć pojedynczy przycisk pilota, pilot z usu-

wanym przyciskiem musi być dostępny,
t zasilanie z płyty centrali,
t optyczne potwierdzanie odebrania sygnału pilota,
t informacja optyczna o liczbie zarejestrowanych przyci-

sków pilotów, 
t wygodny pionowy przycisk programowania,

t na rynku istnieje wiele systemów kodowania stałego, 
w celu zapewnienia dużej szybkość reakcji na pilota, 
oraz pełnej analizy kodu pilota, sterowniki wykonywane 
są w kilku wersjach kodowych:

P - popularne piloty takie jak NICE FLO, CAME TAM,  
CAME TOP, BENINCA T2WK, T4WK, itp,

  I - piloty importowane - głównie z Chin, Erreka,
 Y- piloty do rolet marki YOODA i PORTOS,
 U- piloty USA Chamberlain - LiftMaster - Motor Lift, 
 modele 4330E 4332E, 4333E, 4335E, 4335EML itp,
t dodatkowo sterownik akceptuje stałokodowo piloty z 

kodem zmiennym z układem HCS,

PILOTY Z KODEM STAŁYM CHAMBERLAIN NICE_FLO YOODA CAME_TOP

BENINCA FAAC ERREKA CAME_TAM HCSy
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PILOTY Z KODEM STAŁYM CHAMBERLAIN NICE_FLO YOODA CAME_TOP

BENINCA FAAC ERREKA CAME_TAM HCSy

 Współpracuje z pilotami z kodem stałym (433,92MHz),
t 27 przycisków pilotów,
t dwa oryginalne kanały + dioda LED,
t dwa tryby pracy: 
 - bistabilny z resetem, 
 -TDJN - Tak Długo Jak Naciskasz,
t można usunąć pojedynczy przycisk pilota, pilot z usu-

wanym przyciskiem musi być dostępny,
t zasilanie z płyty centrali,
t optyczne potwierdzanie odebrania sygnału pilota,
t informacja optyczna o liczbie zarejestrowanych przyci-

sków pilotów, 

Karta Radiowa, KOD STAŁY - seria ECO
ecoNICE / ecoFAAC / ecoBeninca / ecoBFT
2 kanały - 27 przycisków pilotów

t na rynku istnieje wiele systemów kodowania stałego, 
w celu zapewnienia dużej szybkość reakcji na pilota, 
oraz pełnej analizy kodu pilota, sterowniki wykonywane 
są w kilku wersjach kodowych:

 P - popularne piloty takie jak NICE FLO, CAME TAM,  
CAME TOP, BENINCA T2WK, T4WK, itp,

  I - piloty importowane - głównie z Chin, Erreka,
 Y- piloty do rolet marki YOODA i PORTOS,
 U- piloty USA Chamberlain - LiftMaster - Motor Lift, 
 modele 4330E 4332E, 4333E, 4335E, 4335EML itp,
t dodatkowo sterownik akceptuje stałokodowo piloty z 

kodem zmiennym z układem HCS,

BENINCA / BFTNICE   FAAC
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NICE_SMILO MOOVO FAAC_RC CAME_SPACE APRIMATIC GORKE WIŚNIOWSKI

NICE_FLOR MHOUSE BENINCA FAAC_FIX NORMSTAHL ELMES DTM PROXIMA HCSy

 Systemowa Karta Radiowa zastępuje oryginalną kartę 
CAME, dodatkowo posiada jeden kanał przekaźnikowy,

t trzy kanały - dwa oryginalne cyfrowe, jeden przekaźnikowy, 
t 21 pilotów = zmiennokodowe piloty wybranego syste-

mu + (opcja programowana) dowolne piloty z układem 
HCS pracującego w paśmie 434MHz - analizowana 
jest część stała transmisji,

t trzy tryby pracy kanału nr 3  przekaźnikowego 1A/30V: 
 - TDJN (Tak Długo Jak Naciskasz),
 - bistabilny z resetem, (reset - dwusekundowe naciskanie 

pilota wymusza wyłączenie kanału bistabilnego - wy-
godne, gdy operując pilotem nie widzimy reakcji),

 - monostabilny 1-2-5-25s,

t odczyt ilości zarejestrowanych pilotów,
t kasowanie posiadanego pilota, 
t kilka przycisków lub kombinacja przycisków każdego 

pilota, może sterować jednym, dwoma, lub trzema ka-
nałami,

t odbiornik superheterodynowy, do 200m zasięgu,
t zarejestrowanym pilotem można zarejestrować nowe-

go pilota - klonowanie (opcja programowana),
t wygodny pionowy przycisk konfigurowania karty 

radiowej,

Karta Radiowa - seria POWER 
Came
3 kanały - 21 pilotów
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 Systemowa Karta Radiowa zastępuje oryginalną kartę 
NICE, pasuje do oryginalnej obudowy,

t cztery kanały oryginalne, 
t 512 pilotów = zmiennokodowe piloty SYSTEMOWE + 

(opcja programowana) dowolne piloty z układem HCS 
pracującego w paśmie 434MHz - analizowana jest 
część stała transmisji,

t kasowanie pilota, również bez konieczności jego po-
siadania - wymagana jest znajomość numeru pilota,

t lokalny i zdalny odczyt numeru pilota na karcie, 
t kilka przycisków lub kombinacja przycisków każdego 

pilota, może sterować jednym, dwoma, trzema lub 
czterema kanałami,

NICE_SMILO MOOVO FAAC_RC CAME_SPACE APRIMATIC GORKE WIŚNIOWSKI

NICE_FLOR MHOUSE BENINCA FAAC_FIX NORMSTAHL ELMES DTM PROXIMA HCSy

Karta Radiowa - seria POWER 
NICE
4 kanały - 512 pilotów

t dwa tryby pracy: 
 - TDJN (Tak Długo Jak Naciskasz),
 - bistabilny z resetem, (reset - dwusekundowe naciska 

nie pilota wymusza wyłączenie kanału bistabilnego - 
  wygodne, gdy operując pilotem nie widzimy reakcji,  

lub trzeba wyłączyć wszystkie kanały bistabilne -  
synchronizacja ustawień),

t odbiornik superheterodynowy, 
t zarejestrowanym pilotem można zarejestrować nowe-

go pilota - klonowanie (opcja programowana),
t odczyt ilości zarejestrowanych pilotów,
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 Systemowa Karta Radiowa zastępuje oryginalną 
kartę BENINCA i BFT / FAAC

t dwa kanały oryginalne + dwa kanały dodatkowe 
przekaźnikowe + buzer, 

t 512 pilotów = zmiennokodowe piloty SYSTEMOWE + 
(opcja programowana) dowolne piloty z układem HCS 
pracującego w paśmie 434MHz - analizowana jest 
część stała transmisji,

t kasowanie pilota, również bez konieczności jego po-
siadania,

t lokalny i zdalny (zarejestrowanym pilotem) odczyt po-
zycji pilota na karcie, 

t kilka przycisków lub kombinacja przycisków każdego 
pilota, może sterować jednym, dwoma, trzema lub 
czterema kanałami,

BENINCA i BFTFAAC

NICE_SMILO MOOVO FAAC_RC CAME_SPACE APRIMATIC GORKE WIŚNIOWSKI

NICE_FLOR MHOUSE BENINCA FAAC_FIX NORMSTAHL ELMES DTM PROXIMA HCSy

t dwa tryby pracy: 
 - TDJN (Tak Długo Jak Naciskasz),
 - bistabilny z resetem, (reset - dwusekundowe naciska 

nie pilota wymusza wyłączenie kanału bistabilnego - 
  wygodne, gdy operując pilotem nie widzimy reakcji,  

lub trzeba wyłączyć wszystkie kanały bistabilne -  
synchronizacja ustawień),

t odbiornik superheterodynowy,
t zarejestrowanym pilotem można zdalnie sklonować 

pilota,
t EEPROM w podstawce,
t odczyt ilości zarejestrowanych pilotów,

Karta Radiowa - seria POWER 
Beninca / BFT / FAAC 
4 kanały - 512 pilotów
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t pasuje do oryginalnej obudowy,
t 256 przycisków lub pilotów,
t działa z OBOXem,
t odbiornik superheterodynowy,
t programowanie tak jak oryginału,
t zmienny kod,
t 4 kanały,

W PEŁNI FUNKCJONALNY ZAMIENNIK   NICE SMXI_FLOR_VeryVR  t piloty NICE_Flor i NICE_VeryVR
  NICE SMXIS_SMILO    t piloty NICE_SMILO
  NICE_MHOUSE   t piloty NICE_MHOUSE
  NICE_MOOVO   t piloty NICE_MOOVO

Karta Radiowa 
NICE_Flor, VeryVR, SMILO, MHOUSE, MOOVO
4 kanały - 256 pilotów 

NICE_SMILO MOOVO

NICE_FLOR MHOUSE
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NICE_SMILO MOOVO FAAC_RC CAME_SPACE APRIMATIC GORKE BFT WIŚNIOWSKI

NICE_FLOR MHOUSE BENINCA FAAC_FIX NORMSTAHL ELMES DTM PROXIMA HCSy

t  zasilanie 230VAC/0.8W,
t  wykonywany w dwóch wersjach elektrycznych: 
 LN_P z wyjściami przekaźnikowym NO,
 LN_L z wyjściami 2x (230VAC / 800W),
t  819/519 pilotów = zmiennokodowe KeeLoq SYSTE-

MOWE + (opcja programowana) dowolne piloty z ukła-
dem HCS - analizowana jest część stała transmisji, 

t  dwa wejścia S1 i S2, podanie napięcia 230VAC na wej-
ście  S1/S2 włącza/zmienia stan kanału nr1/nr2,

t  trzy tryby pracy: 
 - bistabilny z resetem,
 - TDJN (Tak Długo Jak Naciskasz),
 - monostabilny 1-999s, z rozdzielczością 1s,
t  dwa wejścia S1 i S2, podanie napięcia 230VAC na wej-

ście  S1/S2 włącza/zmienia stan kanału nr1/nr2,

t  kasowanie pilota bez jego obecności,
t  odbiornik superheterodynowy, 
t  zarejestrowanym pilotem można:
 - optycznie - diodą LED sterownika,
 - odczytać jego pozycję w sterowniku,
 - zdalnie sklonować pilota,
t  kilka przycisków lub kombinacja przycisków każdego 

pilota, może sterować jednym lub dwoma kanałami,
t  optyczne potwierdzanie odebrania sygnału pilota - ina-

czej dla pilota zmiennokodowego SYSTEMowego i ina-
czej dla pilota nieSYSTEMowego z HCSem, inaczej dla 
kanału nr1 i nr2,

t  po włączeniu zasilania sterownik podaje diodą LED 
pojemność  pamięci pilotów  - 819 / BFT519,

Sterownik Sieciowy Radiowy
LN_L  i  LN_P i LNBFT_L i  LNBFT_P
2 kanały - 819 pilotów,  BFT 519 pilotów 

42x37x22mm
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PROXIMA

antena 868MHz - opcja

t  zasilanie 230VAC/0.8W,
t  wykonywany w dwóch wersjach elektrycznych: 
 LN_P z wyjściami przekaźnikowym NO,
 LN_L z wyjściami 2x (230VAC / 800W),
t  819 pilotów PROXIMA 868MHz
t  dwa wejścia S1 i S2, podanie napięcia 230VAC na wej-

ście  S1/S2 włącza/zmienia stan kanału nr1/nr2,
t  trzy tryby pracy: 
 - bistabilny z resetem,
 - TDJN (Tak Długo Jak Naciskasz),
 - monostabilny 1-999s, z rozdzielczością 1s,
t  dwa wejścia S1 i S2, podanie napięcia 230VAC na wej-

ście  S1/S2 włącza/zmienia stan kanału nr1/nr2,
t  kasowanie pilota bez jego obecności,
t  odbiornik superheterodynowy, 

t  zarejestrowanym pilotem można:
 - optycznie - diodą LED sterownika,
 - odczytać jego pozycję w sterowniku,
 - zdalnie sklonować pilota,
t  kilka przycisków lub kombinacja przycisków każdego 

pilota, może sterować jednym lub dwoma kanałami,
t  optyczne potwierdzanie odebrania sygnału pilota, ina-

czej dla kanału nr1 i nr2,
t  po włączeniu zasilania sterownik podaje diodą LED 

pojemność  pamięci pilotów  - 819

Sterownik Sieciowy Radiowy
LN_L _868MHz i  LN_P_868MHz 
2 kanały - 819 pilotów,  

42x37x22mm

868MHz
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Sterownik Sieciowy - SOMFY
Radiowy LNS_L  i  LNS_P
2 kanały - 819 pilotów,

t zasilanie 230VAC / 50Hz
t dwa kanały przekaźnikowe - obciążalność 3A/230 AC,
t wykonywany w dwóch wersjach elektrycznych: 
 LN_P z wyjściami przekaźnikowym NO,
 LN_L z wyjściami 2x (230VAC / 800W),
t 819 przycisków pilotów Somfy  systemu RTS,
t trzy tryby pracy: 
 - bistabilny z resetem,
 - TDJN (Tak Długo Jak Naciskasz),
 - monostabilny 1-999s, z rozdzielczością 1s,
t dwa wejścia S1 i S2, podanie napięcia 230VAC na wej-

ście  S1/S2 włącza/zmienia stan kanału nr1/nr2,

t kasowanie przycisku pilota bez jego obecności,
t odbiornik superheterodynowy, do 200m zasięgu,
t optyczne potwierdzanie odebrania sygnału pilota - ina-

czej dla kanału nr1 i nr2,
t zarejestrowanym przyciskiem pilota można zdalnie 

sklonować przycisk pilota,
t po włączeniu zasilania sterownik podaje diodą LED 

pojemność  pamięci przycisków pilotów  - 819,

SOMFY

42x37x22mm
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868 MHz HORMANN

 41 przycisków pilotów,  współpracuje z  szarymi pilotami 
Hormann z niebieskimi przyciskami,

t niewykorzystanymi przyciskami pilota Hormann można 
niezależnie włączyć dwa obwody oświetlenia np. pod-
jazdu, lub  włączyć fontannę w ogrodzie...

t zasilanie 230V AC/DC, 
t 868.3MHz, 
t wykonywany w dwóch wersjach: 
 - LNH_P z wyjściami przekaźnikowym bezpotencjałowymi 

NO, obciążalność 2 x 3A / 230VAC, 
 - LNH_L z wyjściami 2x 230VAC / 800W, np żarówki,
t dwa wejścia S1 i S2, podanie napięcia 230VAC na wej-

ście  S1/S2 włącza/zmienia stan kanału nr1/nr2,

t trzy tryby pracy: 
 - bistabilny z resetem, 
 -TDJN (Tak Długo Jak Naciskasz),
 - monostabilny 1-999s,
t można usunąć pojedynczy przycisk pilota, pilot z usuwa-

nym przyciskiem  musi być dostępny,
t odbiornik superheterodynowy 868MHz, 
t optyczne potwierdzanie diodą LED odebrania sygnału 

pilota - inaczej dla kanału nr1 i nr2,
t po włączeniu zasilania sterownik podaje diodą LED 

pojemność  pamięci pilotów  - 41.

Sterownik Sieciowy - HORMANN 868MHz
Radiowy LNH_L  i  LNH_P
2 kanały - 819 pilotów

42x37x22mm
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Sterownik Sieciowy Kod STAŁY
LNST_L  i  LNST_P 
2 kanały - 909 pilotów

42x37x22mm

PILOTY Z KODEM STAŁYM CHAMBERLAIN NICE_FLO YOODA CAME_TOP HORMANN

BENINCA FAAC ERREKA CAME_TAM HCSy

t dwa kanały przekaźnikowe - obciążalność 3A/230 AC,
t wykonywany w dwóch wersjach elektrycznych: 
 LN_P z wyjściami przekaźnikowym NO,
 LN_L z wyjściami 2x (230VAC / 800W),
t sterownik mieści się w puszce instalacyjnej 55mm,
t zasilanie 230VAC / 50Hz
t celu zapewnienia dużej szybkość reakcji na pilota, oraz 

pełnej analizy kodu pilota, sterowniki wykonywane są 
w kilku wersjach kodowych:

 P - popularne piloty takie jak NICE FLO, CAME TAM,  
CAME TOP, BENINCA T2WK, T4WK, itp,

  I - piloty importowane - głównie z Chin, Erreka,
 Y- piloty do rolet marki YOODA i PORTOS,
 U- piloty USA Chamberlain - LiftMaster - Motor Lift, 
 modele 4330E 4332E, 4333E, 4335E, 4335EML itp,
 H- Hormann szare piloty, niebieskie  przyciski,

t dodatkowo sterownik akceptuje stałokodowo piloty z 
kodem zmiennym z układem HCS (oprócz wersji H),

t trzy tryby pracy: 
 - bistabilny z resetem
 - TDJN (Tak Długo Jak Naciskasz),
 - monostabilny 1-999s, z rozdzielczością 1s,
t można usunąć pojedynczy przycisk pilota, pilot z usu-

wanym przyciskiem musi być dostępny,
t optyczne potwierdzanie odebrania sygnału pilota - ina-

czej dla kanału nr1 i nr2,
t informacja diodą LED o liczbie zarejestrowanych przy-

cisków pilotów, 
t dwa wejścia S1 i S2, podanie napięcia 230VAC na wej-

ście  S1/S2 włącza/zmienia stan kanału nr1/nr2,
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NICE_SMILO MOOVO FAAC_RC CAME_SPACE APRIMATIC GORKE WIŚNIOWSKI

NICE_FLOR MHOUSE BENINCA FAAC_FIX NORMSTAHL ELMES DTM PROXIMA HCSy

 Przeznaczony do sterowania indukcyjnego silnika ro-
letowego z wyłącznikami krańcowymi - obciążalność 
3A/230AC, zasilanie 230VAC/ 50Hz,

t 682 piloty  = zmiennokodowe KeeLoq SYSTEMOWE 
+ dowolne piloty z układem HCS - analizowana jest 
część stała transmisji,

t dowolny przycisk, dowolnego pilota, oraz wejścia S1 i 
S2, po zwarciu z zaciskiem L, może niezależnie reali-
zować jeden ze scenariuszy:

 - krok po kroku - podnoszenie - stop - opuszczanie - stop,
 - podnoszenie rolety, a gdy roleta jest w ruchu stop,
 - opuszczanie rolety, a gdy roleta jest w ruchu stop,
 - stop,
 - opuszczanie rolety,
 - podnoszenie rolety,

Sterownik Sieciowy Rolet
LN_Rolety
682 pilotów

t zarejestrowanym pilotem można zdalnie sklonować 
pilota, (opcja),

t mieści się w puszce instalacyjnej o średnicy  wew. 
55mm,

t programowany czas podnoszenia/opuszczania 4-240s,
t odbiornik superheterodynowy, 
t po włączeniu zasilania sterownik podaje diodą LED 

pojemność  pamięci pilotów - 682,

42x37x22mm
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SOMFY

 Przeznaczony do sterowania indukcyjnego silnika ro-
letowego z wyłącznikami krańcowymi - obciążalność 
3A/230AC, zasilanie 230VAC/ 50Hz,

t mieści się w puszce instalacyjnej o średnicy 55mm,
t programowany czas podnoszenia/opuszczania 4-240s,
t pamięć 682 przycisków pilotów - system kodowania 

SOMFY RTS,
t dowolny przycisk, dowolnego pilota, oraz wejścia S1 i 

S2, po zwarciu z zaciskiem L, może niezależnie reali-
zować jeden ze scenariuszy:

 - krok po kroku - podnoszenie - stop - opuszczanie - stop,
 - podnoszenie rolety, a gdy roleta jest w ruchu stop,
 - opuszczanie rolety, a gdy roleta jest w ruchu stop,
 - stop,
 - opuszczanie rolety,
 - podnoszenie rolety,

t odbiornik superheterodynowy, do 200m zasięgu,
t optyczne potwierdzanie odebrania sygnału pilota - i kie-

runku ruchu rolety,
t zarejestrowanym przyciskiem pilota można zdalnie 

sklonować przycisk pilota, można wyłączyć tą funkcję,
t po włączeniu zasilania sterownik podaje diodą LED 

pojemność  pamięci przycisków pilotów  - 682,

Sterownik Sieciowy Rolet - SOMFY
Radiowy LNS_Rolety
682 przycisków pilotów

42x37x22mm
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Sterownik Sieciowy Rolet - KOD STAŁY
LNST_Rolety
909 przycisków pilotów

 Przeznaczony do sterowania indukcyjnego silnika ro-
letowego z wyłącznikami krańcowymi - obciążalność 
3A/230AC, zasilanie 230VAC/ 50Hz,

t mieści się w puszce instalacyjnej o średnicy. 55mm,
t programowany czas podnoszenia/opuszczania 4-240s,
t w celu zapewnienia dużej szybkość reakcji na pilota, 

oraz pełnej analizy kodu pilota, sterowniki wykonywa-
ne są w kilku wersjach kodowych:

 P - popularne piloty takie jak NICE FLO, CAME TAM,  
CAME TOP, BENINCA T2WK, T4WK, itp,

  I - piloty importowane - głównie z Chin, Erreka,
 Y- piloty do rolet marki YOODA i PORTOS,
 U- piloty USA Chamberlain - LiftMaster - Motor Lift, 
 modele 4330E 4332E, 4333E, 4335E, 4335EML itp,

PILOTY Z KODEM STAŁYM CHAMBERLAIN NICE_FLO YOODA CAME_TOP HORMANN

BENINCA FAAC ERREKA CAME_TAM HCSy

t dodatkowo sterownik akceptuje stałokodowo piloty z 
kodem zmiennym z układem HCS,

t 909 przycisków pilotów,
t dowolny przycisk, dowolnego pilota, oraz wejścia S1 i 

S2, po zwarciu z zaciskiem L, może niezależnie reali-
zować jeden ze scenariuszy:

 - krok po kroku - podnoszenie - stop - opuszczanie - stop,
 - podnoszenie rolety, a gdy roleta jest w ruchu stop,
 - opuszczanie rolety, a gdy roleta jest w ruchu stop,
 - stop,
 - opuszczanie rolety,
 - podnoszenie rolety,
t optyczne potwierdzanie odebrania sygnału pilota - i kie-

runku ruchu rolety,

42x37x22mm
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Retransmiter Sieciowy
LNPR retransmiter i przekaźnik radiowy
819 pilotów

t kanał RETRANSMISYJNY

t powtarza radiowo odebrane przez sterownik polecenie  
z pilota z kodem zmiennym użytkownika, po programo-
wanym czasie opóźnienia retransmisji: od 1s do 10s, 

t dwa tryby retransmisji: 
    - przekazywane są tylko odebrane polecenia zareje- 

strowanych pilotów w kanale retransmisyjnym,
    - przekazywane są wszystkie odebrane polecenia pilotów,

t wejście SR - wysyła sygnał testujący jakość połączenia  
z ewentualnymi pozostałymi RETRANSMITERAMI,

t kanał PRZEKAŹNIKOWY - obciążalność 3A/230 AC,

t dwa tryby pracy: 
    - bistabilny, 
    - monostabilny 1-999s, z rozdzielczością 1s,

NICE_SMILO MOOVO FAAC_RC CAME_SPACE APRIMATIC GORKE WIŚNIOWSKI

NICE_FLOR MHOUSE BENINCA FAAC_FIX NORMSTAHL ELMES DTM PROXIMA HCSy

t wejście S1 - działa jak zarejestrowany w kanale prze-
kaźnikowym przycisk pilota,

t odbiornik superheterodynowy,
t kilka przycisków lub kombinacja przycisków każdego 

pilota, może sterować kanałem przekaźnikowym,

t 819 pilotów do wspólnego wykorzystania w kanale 
 przekaźnikowym (piloty zmiennokodowe SYSTEMO-

WE) i retransmisyjnym (wszystkie piloty z układem HCS 
433.92MHz),

t kasowanie pilota bez jego obecności,
t zarejestrowanym pilotem można optycznie - diodą 

LED sterownika, odczytać jego pozycję w sterowniku, 
t po włączeniu zasilania sterownik podaje diodą LED 

pojemność pamięci pilotów - 819,
t zasilanie 230VAC,

42x37x22mm
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Pilot Przetargowy HCS - tani, elegancki, trwały
PROXIMA

 

PROXIMA

JEDEN Z SYSTEMÓW

Miejsce na grawer

CENA NETTO

CENA NETTO

CENA NETTOt Podkowa

t Wyłącznik
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NICE_SMILO MOOVO FAAC_RC CAME_SPACE APRIMATIC GORKE INEL WIŚNIOWSKI

MHOUSE BENINCA FAAC_FIX NORMSTAHL ELMES DTM PROXIMA HCSy

CENA NETTO

CENA NETTO

CENA NETTO

Piloty zamienniki HCS
Eleganckie zamienniki

JEDEN Z SYSTEMÓW

t Mini 

t Miękki 

t Kwadrat
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Piloty zamienniki HCS cd.
Eleganckie zamienniki

JEDEN Z SYSTEMÓW

NICE_SMILO MOOVO FAAC_RC CAME_SPACE APRIMATIC GORKE INEL WIŚNIOWSKI

BFT MHOUSE BENINCA FAAC_FIX NORMSTAHL ELMES DTM PROXIMA HCSy

CENA NETTO

CENA NETTO

CENA NETTO

t Banan

t Piłka

t Klapka
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Piloty zamienniki HCS cd.
Eleganckie zamienniki

NICE_SMILO MOOVO FAAC_RC CAME_SPACE APRIMATIC GORKE INEL WIŚNIOWSKI

BFT MHOUSE BENINCA FAAC_FIX NORMSTAHL ELMES DTM PROXIMA HCSy

CENA NETTO

CENA NETTO

CENA NETTO

JEDEN Z SYSTEMÓW

PR
O

M
O

CJ
A

t JajoRóż

t Jajo

t Fala
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Piloty zamienniki HCS cd.
Eleganckie zamienniki

NICE_SMILO MOOVO FAAC_RC CAME_SPACE APRIMATIC GORKE INEL WIŚNIOWSKI

BFT MHOUSE BENINCA FAAC_FIX NORMSTAHL ELMES DTM PROXIMA HCSy

JEDEN Z SYSTEMÓW

CENA NETTO

CENA NETTO

CENA NETTO

t Mocny

t Boczny

t Podkowa
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Piloty zamienniki HCS cd.
Eleganckie zamienniki

NICE_SMILO MOOVO FAAC_RC CAME_SPACE APRIMATIC GORKE INEL WIŚNIOWSKI

BFT MHOUSE BENINCA FAAC_FIX NORMSTAHL ELMES DTM PROXIMA HCSy

JEDEN Z SYSTEMÓW

CENA NETTO

CENA NETTO

CENA NETTO

Miejsce na grawer

t Wyłącznik
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Piloty zamienniki mikroprocesorowe
NICE FLOR, SOMFY_RTS, WIŚNIOWSKI _MIDO

CENA NETTO

CENA NETTO

CENA NETTO

 NICE_FLOR SOMFY

MIDO

JEDEN Z SYSTEMÓW

t Banan

t Klapka

t Mini
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Piloty mikroprocesorowy
NICE FLOR, SOMFY_RTS, MIDO

Pilot mikroprocesorowy
DITEC, V2

CENA NETTO

CENA NETTOt Podkowa

t Dwustronny
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Pilot HCS
Sommer

Pilot mikroprocesorowy
HORMANN szary pilot - niebieskie klawisze

CENA NETTO

CENA NETTOt Banan

t Klapka H
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PIN_pilot

 Wygląda jak zwykły pilot, ale to nie jest zwykły pilot,

t PIN-pilot umożliwia wysyłanie trzech różnych rozka-
zów po zwykłym naciśnięciu przycisków, oraz wysła-
nie trzech różnych rozkazów po wcześniejszym wpro-
wadzeniu PINu,

t dla użytkownika oznacza to możliwość wydania trzech 
wygodnych, ale dostępnych dla każdego poleceń np. 
uzbrój alarm, otwórz bramę ogrodzeniową, oraz wyda-
nia trzech poleceń  w sposób mniej wygodny (należy 
wprowadzić PIN), ale dostępny tylko dla znającego PIN 
np. rozbrój alarm, otwórz bramę garażową, wyłącz zasi-
lanie, włącz ogrzewanie,

t utrata lub brak nadzoru nad użyciem PIN-pilota nie 
oznacza więc publicznego dostępu,

t PIN długość  - od 1 do 6 cyfr. 

t PINpilot może również automatycznie co 10s, 60s lub  
na żądanie wysyłać rozkaz kontrolny wykorzystywany 
do potwierdzania obecności właściciela, sprawności 
działania pilota, czy kontroli zasięgu - PILOT AUTO-
MATYCZNY,

t dodatkowo PINpilot może pracować jako programator. 
Praca programatora opisana jest w instrukcjach progra-
mowanych przez niego urządzeń,

PROXIMA
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 Pilot_ po_PINie

 Zwykły pilot który działa dopiero po wprowadzeniu PINu,

t najkrótszy PIN jest pojedynczą cyfrą, a najdłuższy jest 
liczbą sześciocyfrową,

t kilkukrotne wprowadzenie błędnego PINu czasowo 
blokuje pilota, 

t użytkownik może w łatwo zmienić swój PIN,

PROXIMA

CENA NETTO
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Zamiennik pilotów z kodem stałym 
CLONER_1

t Pilot Zamiennik CLONER jest bardzo nowoczesnym 
pilotem uniwersalnym, który potrafi zarejestrować i od-
tworzyć (wysłać) sygnał radiowy Pilota Oryginalnego. 

t Oryginalny pilot musi być pilotem z kodem stałym, 
nadawać na częstotliwości 433.92MHz AM.  

t Jako jedyny na rynku rejestruje każdy przycisk przez 
2s i zapisuje 64000 próbek!

CAME TOP CAME TAM NICE FLO NICE VERY_VE BENINCA  TOGO2W FAAC  TM 

BENINCA T2WK BENINCA T4WK BENINCA  LOT2W BENINCA  LOT4W BENINCA  TOGO4W  z kodem stałym  433.92 MHz

Zamiennik pilotów z kodem stałym 
CLONER_2 - klapka, podkowa, banan

t Pilot Zamiennik CLONER jest bardzo nowoczesnym 
pilotem uniwersalnym, który potrafi zarejestrować i od-
tworzyć (wysłać) sygnał radiowy Pilota Oryginalnego. 

t Oryginalny pilot musi być pilotem z kodem stałym, 
nadawać na częstotliwości 433.92MHz AM.  

t Na świecie istnieją setki różnych modeli spełniających 
te warunki.

CENA NETTO

CENA NETTOt Fala
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Zamiennik działający w kilku systemach 
Pilot Wielosystemowy

NICE_SMILO BFT ERREKA FOX FAAC_RC DOORHAN SKYMASTER

BENINCA DEA GBD PUJOL_VARIO MUTANCODE NOVOFERM APRIMATIC

t Pilot wielosystemowy to dwanaście pilotów znanych 
systemów w jednej obudowie z przesuwaną klapką,

t każdy z czterech przycisków pilota, może niezależnie 
zastępować jednego z dwunastu pilotów znanych sys-
temów,

t jeden pilot zamiast czterech,
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Pilot Banan_868MHz 

PROXIMA

t Pilot Banan PROXIMA_868MHz

t Kod zmienny

868MHz
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Pilot _P1
trzyprzyciskowy pilot 
z uchwytem

t trzy silikonowe przyciski Góra Stop Dół,

t dioda  LED, 

t pięć kolorów, 

t solidny - silikonowy zderzak, skręcany siedmioma śrubami,

PROXIMA
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PROXIMA

Pilot _P5_9
5 lub 9 trzyprzyciskowych pilotów 
z uchwytem

t pięć lub dziewięć pilotów,

t każdy pilotów posiada trzy silikonowe przyciski Góra Stop Dół,

t pięć kolorów,

t solidny - silikonowy zderzak, skręcany siedmioma śrubami, 
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PROXIMA

Pilot _P100
100 trzyprzyciskowych pilotów 
z uchwytem

t 100 pilotów,

t każdy pilotów posiada trzy silikonowe przyciski Góra Stop Dół,

t pięć kolorów,

t solidny - silikonowy zderzak, skręcany siedmioma śrubami,
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t Laserowo znakujemy i numerujemy Twoje piloty na:

 - plastiku,

 - powierzchni chromowanej,

 - aluminium,

Znakowanie i numerowanie Laserowe

KAŻDY
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Pilot do zabudowy w aucie osobowym i ciężarówce 
Pilot HB

 Dlaczego pilot do zabudowy? 

t obsługa przełącznikiem świateł długich, klaksonem, 
lub dowolnym przełącznikiem,

t wygoda - chcąc otworzyć bramę wystarczy mrugnąć 
światłami długimi, włączyć klakson, lub przełączyć wy-
brany oryginalny przycisk samochodu,

t bezpieczeństwo - największe bezpieczeństwo zapew-
nia niewygodne noszenie pilota przy sobie. Zostawie-
nie pilota w aucie, w przypadku jego kradzieży daje 
swobodny dostęp do obiektu,

t wbudowanego pilota trudno ukraść, a dla większego 
bezpieczeństwa (pojazd parkuje w pobliżu obiektu) 
można tak podłączyć pilota, że do jego działania wy-
magana jest włączona stacyjka,

t estetyka - rzadko pilot do bramy,  
lub garażu jest ozdobą kokpitu.

t jedyny na rynku posiadający homologację E20 - waru-
nek instalacji w pojazdach samochodowych, 

t znak CE nie jest wystarczający,

NICE_SMILO MOOVO FAAC_RC CAME_SPACE APRIMATIC GORKE INEL WIŚNIOWSKI BFT

NICE_FLOR MHOUSE BENINCA FAAC_FIX NORMSTAHL ELMES DTM PROXIMA
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Pilot do zabudowy pojeździe 
Pilot HB_SENSOR

 Otwieranie bramy garażowej lub ogrodzeniowej, za-
miennik oryginalnego pilota,  obsługiwany czujnikiem 
zbliżeniowym - absolutna nowość na rynku - wykrywa 
zbliżenie palca również w rękawiczce i działa poprzez 
plastik kokpitu pojazdu (ponad 1cm zasięgu). Też w 
wersji z ukrytym bardzo płaskim przyciskiem. Cztery 
kanały. Rozwiązanie zgłoszone do ochrony patento-
wej w UPRP.

 Wygoda
t chcąc otworzyć bramę ogrodzeniową lub garażową 

wystarczy dotknąć określone plastikowe miejsce kok-
pitu pod którym podklejony jest czujnik zbliżeniowy lub 
nacisnąć ukryty bardzo płaski przycisk,

 Łatwa instalacja
t po prostu przykleić pod wybranym plastikowym miej-

scem kokpitu czujnik zbliżeniowy lub przycisk, 
 a pojemnik z bateriami umieścić w wygodnym miejscu 

np. pod plastikiem kokpitu - w komplecie bardzo moc-
na taśma dwustronnie klejąca do sensora / przycisku 

t Pilot w pojemniku posiada dwie baterie - paluszki, 
 nie jest wymagana więc jakakolwiek ingerencja w insta-

lację pojazdu. 

 Bezpieczeństwo 
t największe bezpieczeństwo zapewnia niewygodne 

noszenie pilota przy sobie, zostawienie pilota w aucie, 
w przypadku jego kradzieży daje swobodny dostęp 
do obiektu,

t wbudowanego pilota trudno ukraść, 

 Estetyka
t rzadko pilot do bramy lub garażu jest ozdobą kokpitu,

NICE_SMILO MOOVO FAAC_RC CAME_SPACE APRIMATIC GORKE INEL WIŚNIOWSKI BFT

NICE_FLOR MHOUSE FAAC_FIX BENINCA NORMSTAHL ELMES DTM PROXIMA   

sensor

przycisk

 przewód 2m 



JEDEN Z SYSTEMÓW

CENA NETTO

60

Pilot do zabudowy w pojeździe 
Pilot HB_SENSOR_868MHz

 Otwieranie bramy garażowej lub ogrodzeniowej, za-
miennik oryginalnego pilota,  obsługiwany czujnikiem 
zbliżeniowym - absolutna nowość na rynku - wykrywa 
zbliżenie palca również w rękawiczce i działa poprzez 
plastik kokpitu pojazdu (ponad 1cm zasięgu). Też w 
wersji z ukrytym bardzo płaskim przyciskiem. Cztery 
kanały. Rozwiązanie zgłoszone do ochrony patento-
wej w UPRP.

 Wygoda
t chcąc otworzyć bramę ogrodzeniową lub garażową 

wystarczy dotknąć określone plastikowe miejsce kok-
pitu pod którym podklejony jest czujnik zbliżeniowy lub 
nacisnąć ukryty bardzo płaski przycisk,

 Łatwa instalacja
t po prostu przykleić pod wybranym plastikowym miej-

scem kokpitu czujnik zbliżeniowy lub przycisk, 
 a pojemnik z bateriami umieścić w wygodnym miejscu 

np. pod plastikiem kokpitu - w komplecie bardzo moc-
na taśma dwustronnie klejąca do sensora / przycisku 

t Pilot w pojemniku posiada dwie baterie - paluszki, 
 nie jest wymagana więc jakakolwiek ingerencja w insta-

lację pojazdu. 

 Bezpieczeństwo 
t największe bezpieczeństwo zapewnia niewygodne 

noszenie pilota przy sobie, zostawienie pilota w aucie, 
w przypadku jego kradzieży daje swobodny dostęp 
do obiektu,

t wbudowanego pilota trudno ukraść, 

 Estetyka
t rzadko pilot do bramy lub garażu jest ozdobą kokpitu,

sensor

przycisk

 przewód 2m 

PROXIMA

868MHz
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Pilot do zabudowy w aucie osobowym i ciężarówce 
Pilot HB_SENSOR_PLUS

sensor

NICE_SMILO MOOVO FAAC_RC CAME_SPACE APRIMATIC GORKE INEL WIŚNIOWSKI BFT HORMANN  NICE FLO  

NICE_FLOR MHOUSE FAAC_FIX BENINCA TWK NORMSTAHL ELMES DTM PROXIMA CAME TOP CAME TAM   

 Podobny do Pilota HB_SENSOR, ale posiadający 
dodatkowo funkcję rejestracji pilotów:

  NICE FLO

  BENINCA TWK 

  CAME TAM, CAME TOP 

  HORMANN 868 MHz 

przycisk

 przewód 2m 
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Pilot do zabudowy 
Pilot HB_ARC

 Dlaczego pilot do zabudowy? 

t Czasami potrzebny jest pilot radiowy do wbudowania 
np: w puszkę przycisku na ścianę,

t Czasami potrzebny jest pilot w nietypowej, mocniej-
szej lub szczelniejszej obudowie,

t Czasami zadziałanie przekaźnika jakiegoś urządzenia 
powinno być przekazane radiowo dalej...

NICE_SMILO MOOVO FAAC_RC CAME_SPACE APRIMATIC GORKE INEL WIŚNIOWSKI BFT

MHOUSE BENINCA FAAC_FIX NORMSTAHL ELMES DTM PROXIMA

naciśnięcie  przycisku 
wysyła rozkaz nr2

dioda LED

37x41x15 mm,
otwór 4/8 mm

t Pilot HB_ARK nadaje, gdy pilot jest zasilany, a wejście 
2, 4, 8, 1 lub ich kombinacja  zostanie zwarta z dodat-
nim biegunem zasilania, świeci dioda LED

12/24V+ 2 4 8 1
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Klawiatura radiowa
CODE_PILOT

t dwa niezależne, jednokanałowe piloty ze zmiennym 
kodem w obudowie zewnętrznej,

t CODEpilot nadaje po naciśnięciu, przycisku ◄ lub ►, 
po wcześniejszym poprawnym wprowadzeniu kodu,

t kontrola baterii,
t częstotliwość pracy 433.92 MHz, IP54,
t wymiary: 74mm x 84mm h= 38mm,

NICE_SMILO MOOVO FAAC_RC CAME_SPACE APRIMATIC GORKE INEL WIŚNIOWSKI

MHOUSE BENINCA FAAC_FIX NORMSTAHL ELMES DTM PROXIMA
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Przycisk - pilot radiowy
P1

t mocowany do ściany  - zawsze wiadomo gdzie jest,
t bardzo wygodne naciskanie - można naciskać otwartą 

dłonią czego nie można powiedzieć o zwykłych pilotach 
umocowanych nawet w dedykowanych uchwytach,

t częstotliwość 433.92 MHz, zmienny kod,
t podstawa 75mm x 49mm, wysokość 28mm, 
t czarna, lub czerwona obudowa, w obudowie czerwo-

nej widać diodę LED podczas nadawania,

NICE_SMILO MOOVO FAAC_RC CAME_SPACE APRIMATIC GORKE INEL WIŚNIOWSKI

MHOUSE BENINCA FAAC_FIX NORMSTAHL ELMES DTM PROXIMA
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Przycisk - pilot radiowy
P3K i P3P

t mocowany do ściany  - zawsze wiadomo gdzie jest,
t bardzo wygodne naciskanie - czego nie można powie-

dzieć o zwykłych pilotach umocowanych nawet 
 w dedykowanych uchwytach,
t częstotliwość 433.92 MHz, zmienny kod,
t 3 kanały,

NICE_SMILO MOOVO FAAC_RC CAME_SPACE APRIMATIC GORKE INEL WIŚNIOWSKI

MHOUSE BENINCA FAAC_FIX NORMSTAHL ELMES DTM PROXIMA
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Antena łamana 
434MHz

 433.92MHz

t antena łamana 434MHz, zysk 3dB,

t kabel ze złączem SMA - 15, 50cm, 300cm,

t uchwyt kątowy,
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Antena łamana 
GSM 868/900MHz

GSM 900MHz

t antena łamana GSM 900MHz zysk 3dB,

t kabel ze złączem SMA - 15, 50cm, 300cm,

t uchwyt kątowy,
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Antena magnetyczna
GSM 868/900MHz

GSM 900MHz

t antena magnetyczna GSM 868/900MHz

t kabel ze złączem SMA 300cm
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Adapter 
NICE

NICE

 Zamienia Odbiornik Wewnętrzny NICE  
SMXI i SMXIS w Odbiornik Zewnętrzny,

t 1-2-4 kanały przekaźnikowe, 

t zasilanie 12-24V - stałe lub zmienne,

t działanie każdego przekaźnika potwierdza 
dioda LED,

t na życzenie instalatorów, również wersja 
ze złączem równoległym do płytki,
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Adapter 
CAME SPACE i ATOMO

CAME

12/24V

AC
/D

C

N
C

N
O

C
O

M

 Zmienia kartę CAME SPACE i CAME ATOMO 
 w Odbiornik Zewnętrzny,

t jeden kanał przekaźnikowy 1A/24V NO/NC, 

t zasilanie 12-24V - stałe lub zmienne,
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Adapter 
SOMMER

CAME

 Zmienia kartę  SOMMER
 w Odbiornik Zewnętrzny,

t dwa kanały przekaźnikowe 1A/24V NO 

t zasilanie 12-24V - stałe lub zmienne,

1 2

CENA NETTO
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Fotokomórka 
PX

KAŻDY

t najmniejsza na rynku - 69 x 41 x 25 mm,

t duża odporność na oślepianie światłem 
słonecznym,

t sprytny i wygodny sposób mocowania - 
brak widocznych śrub mocujących,

t zasięg 15m, kąt nadawania +/- 50 

t zasilanie 12-24V DC/AC 
 (napięcie stałe lub zmienne),

t diody LED w odbiorniku i nadajniku,
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Fotokomórka 
PD_180

KAŻDY

t duża odporność na oślepianie światłem 
słonecznym,

t zasięg 15m, kąt nadawania +/- 50 

t zasilanie 12-24V DC/AC (napięcie stałe 
lub zmienne),

t dioda LED w odbiorniku i nadajniku,

t 127 x 50 x 28 mm,

1900
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Fotokomórka 
PB - bateryjna

KAŻDY

t nadajnik, baterie 2x AA - tanie i ogólnodostępne, 
t również zasilanie zewnętrzne nadajnika 12-24V DC/AC, 
t wejście EDGE NC w nadajniku do wyłącznika krawę-

dziowego na bramie przesuwnej,
t zasięg 15m,
t kąt w poziomie +/- 950 , 
 możliwy montaż również w płaszczyźnie bramy,
t zasilanie odbiornika 12-24V DC/AC,
t sygnalizacja słabej baterii buzerem i specjalnym wyj-

ściem przekaźnikowym (w odbiorniku), 
t dioda LED w odbiorniku,
t duża odporność na oślepianie światłem słonecznym,
t 127 x 50 x 28 mm,

12V -24V

O
D

B
IO

R
N

IK

zewnętrzne

NO

ACC/DC

N
A

D
A

J
N

IK

12V -24V

Bateria

Zewnętrzne

zasilanie

ACC/DC
FOTO

NC

zwarcie gdy
NC EDGE słaba bateria

w nadajniku

1900
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Lampa sygnalizacyjna 
LEDowa

KAŻDY

t żarówka LED,
t zasilanie 12-24V DC/AC i 85-265V DC/AC,
t wbudowana antena 433,92MHz,
t przełącznik praca ciągła / praca przerywana 1Hz,
t średnica - 90mm, wysokość - 125mm

85-265VAC
L N12-24V

AC/DC

Nie
Miga

Antena



PROXIMA sp.j.
ul. Filtrowa 23
87-100 Toruń

tel: 56 660 2000
mobile: +48 696 430 807 

sprzedaz@proxima.pl
www.proxima.pl

Doradca Instalatorsko-Handlowy
Sebastian Włodarski 

tel: 56 660 2000 wew. 30
mobile +48 600 351 951

sebastian@proxima.pl

Doradca Handlowy
Krzysztof Janusz 

tel: 56 660 2000 wew. 34
mobile +48 797 727 566

obiekty@proxima.pl

Wsparcie techniczne:
56 660 2000 wew. 15

mobile +48 608 080 787
 grzegorz@proxima.pl                  

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Cennik ważny od 1 czerwca 2013 r. Zastrzega-
my możliwość zmiany cen bez wcześniejszego powiadomienia. Dołożono wszelkich starań aby wszystkie informacje były 
poprawne i aktualne. Jednak nasze wyroby podlegają ciągłemu doskonaleniu i dlatego zastrzegamy sobie prawo zmian 
danych technicznych bez uprzedniego  powiadomienia.


