Era W

de nieuwe serie wandzenders voor
de besturing van zonwering en rolluiken:
eenvoudig gebruik en extra functies

Era W
Radiozenders voor wandmontage
voor de besturing van zonwering en rolluiken.
Leverbaar in de uitvoering met 1 en 6 kanalen,
voor het beheer van maximaal 6 groepen
automatiseringen in enkele modus, groep
of multi-groep, ook met gescheiden activering
van de zonsensor.
433,92 MHz, rolling code met zelflering.
Nieuw design en intuïtief gebruik.
Eenvoudig beheer van de groepen: mogelijkheid
om eenzelfde zender in meerdere zonweringen, verticale
elementen of rolluiken op te slaan om zo groepen te creëren.

Gemakkelijk te programmeren: mogelijkheid tot het gebruik
van een alternatieve, eenvoudigere programmeerprocedure
dankzij 2 toetsen op de achterkant van de zender,
in het batterijvak. Deze functie is geldig voor de buismotoren
van de serie Era Mat en Era Fit, met ingebouwde ontvanger.
Snelle installatie en assistentie: mogelijkheid
tot automatisch dupliceren van nieuwe zenders,
ook ver van de plek van installatie, eenvoudigweg door
de nieuwe zender in de buurt van de reeds in het geheugen
opgeslagen zender te houden en op een toets te drukken.

Selectieled

Gemak: voeding via 2 mini penlight batterijen
(1.5 Vdc AAA) die normaal in de handel verkrijgbaar zijn.
Voor het beheer van de zonsensor: op de uitvoeringen
W1S en W6S, dankzij de functie “Sun for You”, beheerd
via de toetsen Zon On en Zon Off, is het mogelijk de communicatie
met de zonsensoren die in de installatie aanwezig zijn
(Nemo WSCT, Nemo SCT, Volo-S) te activeren en deactiveren.

Selectietoetsen van de groep

Bovendien is het, dankzij de twee led-indicators
van de bedieningstoetsen “Sun for You” makkelijk
om de status (actief/disactief) van de zonsensor
voor de geselecteerde groep/automatisering te zien.

omhoog

Stop

Omlaag

Met de functie MemoGroup wordt de als laatste aangestuurde
automatisering/groep in het geheugen opgeslagen: op deze
manier zal, wanneer er een bedieningstoets wordt gekozen
(omhoog, stop, omlaag), de groep worden opgeroepen zonder
dat het nodig is deze opnieuw te selecteren.

Toetsen “sun for you”:
voor activering en deactivering
van de zonsensors

W1

W1S

W6

W6S

andere voordelen van de era w-lijn
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PRG-toets

Gemakkelijk dupliceren van zenders, door eenvoudigweg
twee zenders bij elkaar te houden en op een toets te drukken

ESC-toets

Intuïtieve programmeerprocedure dankzij de toetsen
op de achterkant van de zender

LEVERBARE UITVOERINGEN van de era w-lijn
Code
W1
W1S
W6
W6S

6

5

4

Nice

Volledig ingebouwde wandsteun
Bij de verpakking inbegrepen

Gemakkelijke activering en deactivering
van de zonsensor via de speciale toetsen

era w en tt2L geïntegreerd beheer automatisering en lichten

Beschrijving
Wandzender, activeert 1 groep automatiseringen
Wandzender, activeert 1 groep automatiseringen,
met Zon ON en Zon OFF toetsen
Wandzender, activeert maximaal 6 groepen automatiseringen
in enkele modus of multi-groep
Wandzender, activeert tot 6 groepen automatiseringen
in enkele modus of multi-groep, met Zon ON en Zon OFF toetsen

Stuks/pallet
1
1
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Technische kenmerken
Voeding (Vdc)
Levensduur batterij
Frequentie
Beschermingsklasse (IP)
Gemiddeld bereik
Radiocodering
Bedrijfstemperatuur (°C Min. Max)
Afmetingen (mm)
Gewicht (g)
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2 alkaline batterijen van 1.5 Vdc type AAA
geschat 2 jaar met 10 zenderactiveringen per dag
433.92 MHz (±100 kHz)
40 (gebruik in huis of in beschermde omgevingen)
geschat 200 m in open ruimte; 35 m in gebouwen
rolling code
-5°C; +55°C
80x80x15
70
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TT2L
Miniatuurcentrale voor inbouw,
met ingebouwde radio-ontvanger,
voor de bediening van 230 Vac
verlichtingsinstallaties.
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Product Design Roberto Gherlenda

HET BEHEER VAN EEN “GROEP”

LEGENDE:

Dankzij de zender Era W is het mogelijk afzonderlijke
automatiseringen, groepen automatiseringen
en met Era W6 ook multi-groepen te bedienen.

1. ENKELE AUTOMATISERING - ZONWERING
2. ENKELE AUTOMATISERING - ZONWERING

Om een groep homogene automatiseringen
(alleen rolluiken, alleen zonweringen) aan een enkele toets
te koppelen, dient men in de programmeerfase alle automatiseringen
aan die toets te koppelen die men tegelijk wil activeren.
In het voorbeeld, bij selectie van toets 5, waaraan
de rolgordijnen van de eerste verdieping zijn gekoppeld,
en de toets voor het commando dat men wil activeren
(omhoog = , stop =  , omlaag =  )
alle rolgordijnen zullen tegelijkertijd in beweging komen.

3. ENKELE AUTOMATISERING - ROLLUIK
4. ENKELE AUTOMATISERING - ROLLUIK
5. GROEP - VERTICALE ELEMENTEN
6. GROEP - BUITENVERLICHTING
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Het beheer van multi-groepen
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Met Era W6 is het mogelijk ook groepen van onderling verschillende
automatiseringente creëren (zonwering en rolluiken),
deze worden aangeduid als “multi-groepen”.
Om bijvoorbeeld alle rolluiken en rolgordijnen omlaag te doen,
moeten de toetsen 3 en 4 (rolluiken) en de toets 5 (rolgordijnen)
worden geselecteerd, plus de omlaag-toets ().
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Integratie met andere systemen
Naast de zonwering kan met Era W6 ook de buitenverlichting
van de woning worden beheerd. Bijvoorbeeld, door de buitenlichten
(voor een maximumvermogen van 1000 W/500 VA) te verbinden
met een ontvanger en besturingscentrale TT2L, is het, door selectie
van een toets van de zender, ze allemaal tegelijk te bedienen.
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Nice

Nice SpA
Oderzo TV Italia
Ph. +39.0422.85.38.38
info@niceforyou.com

Ontdek alle producten en diensten
van Nice door te surfen naar de site:

www.niceforyou.com

Nice cares for the environment.
Using natural paper it avoids excessive use
of raw materials and forest exploitation.
Waste is reduced, energy is saved
and climate quality is improved.
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