
 

Безжични механизми Unica

Комфорт на една 
ръка разстояние … 
толкова е лесно!

Безжични механизми Unica  > КОМФОРТ НА ЕДНА РЪКА РАЗСТОЯНИЕ …

Атрактивен и 
модерен дизайн 
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Декоративните рамки на Unica позволяват предава-
телите и приемниците от гамата безжични меха-
низми Unica Wireless да се вписват перфектно във 
всеки интериор. Приемниците се предлагат в два 
варианта: с или без неутрален проводник.

•  Бърз и лесен монтаж, без разрушаване 
    на стените
•  Нашето ноу-хау във ваша услуга

•  Изключително икономична гама и технология

•  Няма нужда от прокарване на кабели, модулите-
използват съществуващата инсталация

•  Елегантен, модерен дизайн

•  Богата цветова гама 
•  Бутон, захранен с батерия и с ултратънък профил

•     Модулите могат да се залепят или монтират с 
винтове върху всякаква повърхност

Подвижен контактен излаз 
– реле или димер

Комбиниран модул за 
управление на щори

Комбиниран модул за 
управление на осветлението

Дистанционно управление тип 
“ключодържател”

Метално дистанционно 

Предаватели: Приемници:

Универсален RF преда-
вател с батерия

Бутон, с възможност за избор 
между една двумодулна или 
две едномодулни капачки в 

различни цветове

RF приемник микромодул

Комбинирани модули:

Комплект пиктограми

Няколко контролни точки могат да управляват един или 
няколко приемника. За управление на приемниците в цялото 
жилище, независимо от площта му, е достатъчен обхватът 
от няколко десетки метра.

Комплект за тест

Бутон с батерия, с 
ултратънък профил.

Предлага се в раз-
лични цветове

Някои продукти от гамата
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Гама безжични 
механизми Unica

Комбинран модул: 
предавател+ приемник

RF контактен 
излаз

Дистанционно 
управление

RF бутон с батерия
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Надграждане на 
инсталацията с нови 
опции за комфорт,   
без да се разрушават стените.
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Безжичните механизми от га-
мата Unica Wireless използват 
радио технология, което прави 
управлението на осветлението, 
щорите и други функции в дома 
лесно и приятно. Гамата безжич-
ни механизми на Unica е предна-
значена за обновяване и подоб-
рения на интериора в жилищни и 
малки обществени сгради. Полу-
чавате веднага повече комфорт, 
без нужда от ремонтни работи, 
тъй като устройствата са лес-
ни за монтаж и програмиране.

Опростява 
всекидневните 
функции за 
комфорт

Управлявайте осветление-
то, когато се събуждате:   
добавете два безжични ключа до 
леглото            

•      Не се налага да ставате, за да 
включите осветлението

•  Ключовете могат да се 
преместват, когато пожелаете 
да промените разположението на 
леглото

•  Другата половина на ключа може 
да се използва за управление на 
щорите или друго осветително 
тяло

Централизирано управле-
ние на щорите:    
създайте централизирано 
безжично управление

•  Няма нужда да обикаляте цялото 
жилище, за да спуснете всяка 
щора поотделно

•    Вторият ключ може да се използ-
ва за централизирано изключване 
на осветлението в цялото жили-
ще, когато излизате

Променяте осветлението 
само с едно натискане на 
бутона:   
различни сценарии за осветление 
в различно време от деня  

•      Създавате идеалното осветление 
за съответния случай: за гледане на 
телевизия, приготвяне на храна в 
кухнята, вечеря или релакс в днев-
ната

•   Няма нужда да регулирате всяка 
лампа или щора поотделно 

•  Пестите енергия, тъй като освет-
лението се регулира според индиви-
дуалните нужди

•   Управлението е по-лесно, благода-
рение на лесно разпознаваемите 
пиктограми

Можете да сте спокойни, 
когато не сте у дома:    
осветлението е изгасено и всич-
ки щори са спуснати само с едно 
натискане на ключа

•   Няма нужда да обикаляте цялото 
жилище, за да изгасите осветлени-
ето

•   Пестите енергия, тъй като няма 
опасност да забравите включено 
осветление

•   Лесно управление, благодарение 
    на разпознаваемите пиктограми

Малки допълнения за повече комфорт

>  Добавяне на ключ към съществу-
ващ девиаторен ключ

>  Управление на две отделни лампи 
с един и същ ключ

> Добавяне на функция димер към            
   съществуващ девиаторен ключ
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