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Urządzenia firmy ZAMEL 
cechowane tym znakiem 
mogą współprcować ze sobą.

IP20

Tryby pracy:
tylko włącz

ROP-01
ROP-02
ROM-01
ROM-10
RWG-01
RWL-01

RDP-01

RNK-02
RNK-04
RNP-02
P-256
P-257

SRP-01
SRP-02
SRP-03

all

all poza SRP-01

Kanał 1 Kanał 2

tylko wyłącz włącz/wyłącz
jednym klawiszem

włącz - trzymaj
puść - wyłącz

włącz, wyłącz
automatyczne

po czasie
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produkt
energooszczędny

Translator IR/EXTA FREE 
to urządzenie odbiorcze dla 
standardowego pilota podczerwieni, 
którym można sterować - za 
pośrednictwem systemu EXTA 
FREE - dowolnym urządzeniem 
elektrycznym (na przykład sterowanie 
scenami świetlnymi, pracą rolet 
okiennych, itp). 

TRANSLATOR
IR/EXTA FREE

RTI-01

• możliwość  sterowania  odbiornikami EXTA FREE za pomocą 
pilota podczerwieni,

• współpraca  z wieloma  systemami  kodowania pilotów 
podczerwieni,

• możliwość  zaprogramowania  31  przycisków pilotów 
podczerwieni,

• zasięg: 200 m w terenie otwartym 
• możliwość wyboru (przypisanie funkcji) dowolnego klawisza pilota 
• zdalne sterowanie odbiornikami systemu EXTA FREE
• duży zasięg działania (do 200 m)
• sygnalizacja optyczna wysyłania informacji
• możliwość jednoczesnego załączenia/wyłączenia dowolnej  ilości 

odbiorników systemu exta free
• możliwość zwiększenia zasięgu działania poprzez zastosowanie 

retransmitera RTN-01

230V AC; IP20
Masa netto: 0,018 kg
PN-ETSI EN 300 220-1
PN-ETSI EN 300 220-2
PN-EN 60950
PN-EN 61000

ZAMEL Sp. z o.o.
43-200 Pszczyna, ul. Zielona 27
tel.: 32 210 46 65; fax: 32 210 80 04
e-mail: marketing@zamel.pl 
www.zamel.com
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• sterowanie oświetleniem 
i roletami za pomocą pilota TV

• współpracuje z urządzeniami 
systemu EXTA FREE

• prosta instalacja 

TRANSLATOR 
IR/EXTA FREE

RTI-01

Niniejszym ZAMEL Sp. z o.o. oświadcza, że urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami 
oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE. Deklaracja zgodności znajduje się na 
stronie internetowej www.zamel.com
Wzór zastrzeżony © ZAMEL

Wyprodukowano w Polsce

Symbol oznaczający selektywne 
zbieranie sprzętu elektrycznego 
elektronicznego. Zakaz umieszczania 
zużytego sprzętu z innymi odpadami.

RTI-01.indd   Wszystkie strony 13.01.2015   12:09


