
Era Flor
De klassieke zender van Nice in een  
modern jasje, voor een maximum  
aan gebruikscomfort en eenvoud.



Era FloR

FLO1RE, FLO1RCE FLO2RE, FLO2RCE FLO4RE, FLO4RCE

433,92 MHz, rolling code met zelflering.

Ook beschikbaar in de uitvoeringen met 
sequentiële codering met meervoudige 
inschakeling (Era FlorCE).

De veiligheid is absoluut gegarandeerd:  
het is onmogelijk de zender te klonen dankzij  
de verzending met variabele rolling code. 

Ideaal voor heet beheer van systemen met 
meerdere woningen of meerdere gebruikers 
dankzij de unieke en persoonlijke code.

Eenvoudige duplicatie van een nieuwe zender 
in de nabijheid van de installatie, door middel 
van een geautoriseerde zender of rechtstreeks  
via een toets op het ontvangende toestel, terwijl 
een led de verschillende functies weergeeft.  

Uiterst praktisch: met de uitvoering  
Era Flor-CE kunt u, via de programmeereenheid 
O-Box, met één enkele procedure complete 
verpakkingen van 100 stuks opslaan,  
zonder ze open te hoeven maken.

Via O-Box en de speciale software  
voor PC en PDA is het mogelijk:

- de ontvangers en zenders eenvoudig  
 en snel te programmeren;

-  de lijst met codes te beheren en af te drukken;

-  uw eigen installatiedatabase aan te maken  
 (nuttig bij systemen met meerdere gebruikers).

Grote autonomie en lager verbruik.

Elegant en comfortabel: de zender Era 
FloR kan gebruikt worden als geraffineerde 
en technologische sleutelhanger of, dankzij 
de handige steun die in de verpakking wordt 
bijgeleverd, aan de wand of op het dashboard 
worden bevestigd.

Volledig compatibel met de ontvangers  
van de vorige Flor serie (universeel, universeel 
modulair, met insteekverbinding met connector 
Nice of SM) en met de ontvangers One  
(OXI/OXIT, OX2/OX2T en OX4T).

Zenders met  
1, 2, 4 kanalen  
met een nieuw, 
geraffineerd design.

Model Beschrijving Stuks/Verp. 

FLO1RE Zender Era FloR 1 kanaal 10

FLO2RE Zender Era FloR 2 kanalen 10

FLO4RE Zender Era FloR 4 kanalen 10

FLO1RCE Zender Era FloR 1 kanaal, met sequentiële codering met meervoudige inschakeling 10

FLO2RCE Zender Era FloR 2 kanalen, met sequentiële codering met meervoudige inschakeling 10

FLO4RCE Zender Era FloR 4 kanalen, met sequentiële codering met meervoudige inschakeling 10

Technische kenmerken

Draagfrequentie Geschat bereik Codering Voeding Gemiddelde opname Beschermingsklasse Afmetingen - Gewicht

433,92 MHz 150/200 met afgestemde 
antenne in vrije ruimte

digitaal 52-bits  
(4,5 miljoen miljard 

combinaties)

3 Vdc;  
lithiumbatterij  
type CR2032

25 mA IP 30 58x86x22 h mm  
55 gr

 
* Het bereik van de zenders en de ontvangstcapaciteit van de ontvangers kan beïnvloed worden door eventuele inrichtingen die binnen hetzelfde gebied op dezelfde frequentie werken.

Supporto da cruscotto  
(di serie)

Era FloR

FLO1RE, FLO1RCE FLO2RE, FLO2RCE FLO4RE, FLO4RCE
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De op deze brochure voorkomende gegevens 
vormen slechts een indicatie. Nice behoudt zich het 

recht voor iederer gewenste wijziging die zij nuttig 
acht aan haar producten aan te brengen.

Dashboardsteun  
(standaard bijgeleverd)
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Nice SpA
Oderzo TV Italia
info@niceforyou.com

www.niceforyou.com


