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SOMFY CHRONIS IO
Tygodniowy Programator
Czasowy 1805228
Cena

749,00 zł

Dostępność

Dostępność - 3 dni

Czas wysyłki

24 godziny

Kod producenta

1805228

Producent

SOMFY

Opis produktu
SOMFY CHRONIS IO
Tygodniowy Programator Czasowy
1805228

Chronis io to bezprzewodowy sterownik naścienny z programowaniem czasowym, który pozwala na
równoczesne ręczne lub automatyczne sterowanie jednym lub kilkoma urządzeniami io-homecontrol®, takimi
jak żaluzje, rolety, oświetlenie, okna dachowe itp.
Sterownik Chronis io może być używany na 3 sposoby: w trybie ręcznym, w trybie automatycznym lub w trybie
symulacji obecności.
Tryb ręczny pozwala na wysyłanie poleceń do jednego lub kilku urządzeń domowych i wyłącza wysyłanie
zaprogramowanych poleceń automatycznych.
Tryb automatyczny umożliwia automatyczne sterowanie jednym lub kilkoma urządzeniami po utworzeniu
programów tygodniowego i dziennego nazwanych poleceniami automatycznymi. Dla każdego dnia tygodnia
można zaprogramować maksymalnie 4 polecenia automatyczne.
Tryb symulacji obecności umożliwia automatyczne sterowanie jednym lub kilkoma urządzeniami, zmieniając w
sposób losowy (od 1 do 30 min) opóżnienie czasu wykonania poleceń automatycznych. Ten tryb jest
szczególnie zalecany w przypadku dłuższej nieobecności w domu, do symulacji obecności domowników.
Jest możliwość ustawienia trybu sterowania lamelami żaluzji. Ustawione godziny sterowania urządzeniami są
bezpiecznie przechowane podczas wymiany baterii.
Zasilanie bateryjne, 2 baterie alkaliczne 1,5 V typ AAA.
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Korzyści
cztery czasy działania w ciągu doby ( 2 x podnoszenie , 2 x opuszczanie)
automatyczna zmiana czasu z letniego na zimowy i odwrotnie
tryb dzienny i tygodniowy
dostępny tryb pracy w trybie symulowania obecności z losową zmianą ustawionego czasu
działania
dostępny tryb pracy Cosmic, w powiązaniu z godzinami wschodu i zachodu słońca
możliwość ustawienia trybu żaluzji
prosty montaż w dołączonym uchwycie naściennym

Zawartość opakowania
Chronis io - szt. 1
Baterie alkaliczne 1,5 V (AAA) - szt. 2
Uchwyt naścienny - 1 szt.
Instrukcja obsługi - 1 szt.

Charakterystyka Techniczna
Częstotliwość
radiowa :
Zasięg wewnątrz
budynku :
Nominalne
Napięcie /
Częstotliwość :
Długość :
Wysokość :
Ilość kanałów :
Stopień ochrony :
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868,95 MHz

House

Battery

120mm
80mm
1
IP20

