
PrzenoÊny nadajnik 5-cio kana∏owy
… kiedy swoboda ∏àczy si´ z komfortem!
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))) NiezawodnoÊç: system sterowania radiowego
SIMU-Hz udowadnia swojà rzeczywistà 
wartoÊç od ponad 10 lat, a jego jakoÊç jest
uznana w przemyÊle roletowym.

))) U˝ytecznoÊç: mo˝liwe sà wszystkie rodzaje
sterowaƒ: indywidualne, grupowe i ogólne.

))) Bezpieczeƒstwo: technologia kodowania 
w kodzie kroczàcym (16 milionów 
mo˝liwych kombinacji).

))) Cz´stotliwoÊç pracy: 433,42 MHz (dla
bezpieczeƒstwa transmisji).

))) Zakres: 20 m pomi´dzy dwoma Êcianami
˝elbetonowymi (200m w otwartym 
terenie).

))) Produkt klasy 3, stopieƒ zabezpieczenia: 
IP30.

))) Urzàdzenie zgodne ze standardami CE, ECM ,
DGPT.

Nadajnik 5-cio kana∏owy SIMU pozwala scentralizo-
waç sterowanie 5-ma nap´dami (lub grupami
nap´dów). Jednym delikatnym dotkni´ciem przycisku
mo˝ecie Paƒstwo sterowaç ca∏oÊcià lub tylko cz´Êcià
waszych rolet albo markiz siedzàc wygodnie 
w fotelu lub na kanapie!

PrzenoÊny nadajnik 5-cio kana∏owy
… kiedy swoboda ∏àczy si´ z komfortem!



))) ) ) ) )  )   )    )

www.simu.com.pl

Zegar radiowy
… mo˝ecie Paƒstwo wyjechaç 

z poczuciem bezpieczeƒstwa !
Wszystko staje si´ proste, kiedy nie musicie Paƒstwo
myÊleç o otwieraniu lub zamykaniu rolet lub markiz. Nie
musicie baç si´ wychodziç z domu w dowolnym czasie
wiedzàc, ˝e zegar SIMU-Hz zatroszczy si´ o wszystko.
Mo˝ecie wracaç póêno, a rolety lub markizy b´dà
zamkni´te. W przypadku przewidywanej 
nieobecnoÊci w domu, zegar Hz b´dzie idealnym
partnerem do symulowania waszej obecnoÊci.

))) NiezawodnoÊç: system sterowania 
radiowego SIMU-Hz udowadnia swojà
rzeczywistà wartoÊç od ponad 10 lat, 
a jego jakoÊç jest uznana w przemyÊle 
roletowym.

))) U˝ytecznoÊç: mo˝liwe sà wszystkie rodzaje
sterowaƒ: indywidualne, grupowe i ogólne.

))) Bezpieczeƒstwo: technologia kodowania 
w kodzie kroczàcym (16 milionów mo˝liwych
kombinacji).

))) Cz´stotliwoÊç pracy: 433,42 MHz (dla 
bezpieczeƒstwa transmisji).

))) Zakres: 20 m pomi´dzy dwoma Êcianami
˝elbetonowymi (200 m w otwartym 
terenie).

))) Produkt klasy 3, stopieƒ zabezpieczenia: IP30.
))) Urzàdzenie zgodne ze standardami 

CE, ECM , DGPT.

Zegar radiowy
… mo˝ecie Paƒstwo wyjechaç 

z poczuciem bezpieczeƒstwa !



))) ) ) ) )  )   )    )

www.simu.com.pl

Nap´d T5 Hz.02 jest najnowszym rozwiàzaniem 
z zakresu nap´dów radiowych SIMU do rolet i markiz.
Wyposa˝ony w niezawodny i znany system
radiowy SIMU-Hz, umo˝liwia ustawienie
górnej i dolnej pozycji wy∏àcznika 
kraƒcowego z nadajnika.

))) NiezawodnoÊç: system sterowania 
radiowego SIMU-Hz udowadnia swojà
rzeczywistà wartoÊç od ponad 10 lat, 
a jego jakoÊç jest uznana w przemyÊle 
roletowym.

))) U˝ytecznoÊç: mo˝liwe sà wszystkie rodza-
je sterowaƒ: indywidualne, grupowe i ogólne.

))) Bezpieczeƒstwo: technologia kodowania 
w kodzie kroczàcym (16 milionów mo˝liwych
kombinacji).

))) Cz´stotliwoÊç pracy: 433,42 MHz (dla 
bezpieczeƒstwa transmisji).

))) Szeroki zakres: momenty obrotowe 
od 5 do 50 Nm. Pr´dkoÊç obrotowa 
od 12 do 35 obr./min.

))) Urzàdzenie zgodne z obowiàzujàcymi
normami mi´dzyna-
rodowymi.

Nowy nap´d T5 Hz.02  
Nap´d radiowy ustawiany…

z nadajnika.

Nowy nap´d T5 Hz.02  
Nap´d radiowy ustawiany…

z nadajnika.
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Nap´d MSHz… 
... nap´d radiowy bez regulacji.

Szybki monta˝ i komfort stosowania!

MSHz jest nap´dem radiowym SIMU bez regulacji
wy∏àczników kraƒcowych. Zatrzymanie nap´du
w pozycji górnej i dolnej ze zredukowanym momen-
tem obrotowym przed∏u˝a ˝ywotnoÊç Paƒstwa
rolet.
))) NiezawodnoÊç: system sterowania

radiowego SIMU-Hz udowadnia swojà
rzeczywistà wartoÊç od ponad 10 lat, 
a jego jakoÊç jest uznana w przemyÊle
roletowym.

))) U˝ytecznoÊç: mo˝liwe sà wszystkie 
rodzaje sterowaƒ: indywidualne, grupowe 
i ogólne.

))) Bezpieczeƒstwo: technologia kodowania
w kodzie kroczàcym (16 milionów 
mo˝liwych kombinacji).

))) Cz´stotliwoÊç pracy: 433,42 MHz (dla
bezpieczeƒstwa transmisji).

))) Automatyczna kompensacja 
w przypadku zmiany wysokoÊci pancerza.

))) Zabezpieczenie rolety w przypadku
zablokowania pancerza.

))) Urzàdzenie zgodne z obowiàzujàcymi
normami mi´dzynarodowymi.

Nap´d MSHz… 
... nap´d radiowy bez regulacji.

Szybki monta˝ i komfort stosowania!


