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W skład zestawu RZB-03 wchodzi radiowy 
nadajnik klawiszowy 2-kanałowy RNK-02 oraz 
sterownik rolet dopuszkowy SRP-02. Zasięg 
działania: 200 m w terenie otwartym. 
Kompletny zestaw bezprzewodowego sterowania 
napędami rolet. Zestaw umożliwia współpracę 
z innymi elementami systemu EXAT FREE. 
Sterownik rolet SRP-02 zawarty w zestawie 
pozwala na sterowania lokalne przewodowe 
oraz bezprzewodowe, a także bezprzewodowe 
sterowania centralne. Tryby  komfortowe 
urządzenia umożliwiają  ustawienie  pozycji  rolety 
w  ustalonym  położeniu  (na  ustalonej wysokości)  
oraz  zapamiętanie  tego  położenia.  Tryb  
centralny  wykorzystuje  się w  przypadku  pełnego  
opuszczenia  lub podniesienia  rolety  lub  grupy  
rolet,  bez względu na ich aktualne położenie. 

ZESTAW STEROWANIA 
BEZPRZEWODOWEGO
-  STEROWANIE ROLET

RZB-03

• kompletny zestaw sterowania 
bezprzewodowego

• bezprzewodowe sterowanie pracą napędów 
rolet – lokalne oraz centralne

• tryby komfortowe - górny i dolny  - 
możliwość  zapamiętania  położenia  rolety 
(np. w połowie wysokości)

• możliwość współpracy z pilotem radiowym, 
nadajnikiem klawiszowym oraz innymi 
elementami systemu EXTA FREE

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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• bezprzewodowe sterowanie napędami 
rolet

• prosta instalacja
• współpracuje z pozostałymi elementami 

systemu EXTA FREE
• zasięg: 200 m w terenie otwartym

ZESTAW STEROWANIA 

BEZPRZEWODOWEGO - 

STEROWANIE ROLET
RZB-03

SKANUJ

dane
techniczne

produkt
energooszczędny

230 V AC; 50 Hz; IP20 
Masa netto: 0,039kg
PN-EN 60669, PN-EN 60950
PN-EN 61000

odbiornik (SRP-02): nadajnik (RNK-02):
3 V DC (CR2032); IP20
Masa netto: 0,038kg
PN-ETSI EN 300 220-1
PN-ETSI EN 300 220-2

Urządzenia fi rmy ZAMEL 
cechowane tym znakiem 
mogą współprcować ze sobą.

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.
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