
51

Sterowania
i napędy

w technologii  
io-homecontrol®

Dwukierunkowy pilot z wyświetlaczem  
dotykowym i z automatyką czasową Nina Timer io

65
 m

m

150 mm

Nina Timer io – intuicyjna i atrakcyjna.
Pilot z wyświetlaczem dotykowym do centralnego manualnego  
lub automatycznego sterowania napędami io i odbiornikami io.

Zasada działania  

Zalety produktu  

�  Łatwy w obsłudze: 5-calowy wyświetlacz dotykowy oraz przyjazne 
meny dla użytkownika zapewniają prostą obsługę. 

�  Obsługa manualna: dzięki piktogramom możliwe jest przełączania 
napędów io oraz odbiorników io do pożądanej pozycji.

�  Łatwe tworzenie scenariuszy dla pomieszczeń, grup, pięter  
i całego domu.

�  Automatyka czasowa: możliwość dowolnego zaprogramowania  
do 8 poleceń czasowych w ramach jednego terminarzu pracy. 
Przejrzyste przedstawianie zaprogramowanych czasów i sporządzanie 
do 8 terminarzów pracy (np. dzień roboczy, weekend, urlop itd.);

�  symulacja obecności, program Cosmic wieczorem;

�  włączanie/wyłączanie automatyki jak również funkcja „Skip next” 
do przeskakiwania do następnej komendy automatyki;

�  odwzorowywanie domu: produkty mogą być przyporządkowywane 
do pomieszczeń, kondygnacji i grup i umożliwiają dzięki temu  
łatwe wybranie i obsługę.

�  Prosta instalacja: Jednoznaczne polecenia na wyświetlaczu  
pomagają w sterowaniu napędami. Produkty są nazwane  
automatycznie poprzez przyporządkowanie produktów  
do pomieszczeń (np.: rolety w salonie)

�  Dwukierunkowa komunikacja między pilotem z wyświetlaczem 
dotykowym a napędem io / odbiornikiem io

�  Informacja zwrotna o wykonanym żądaniu na wyświetlaczu.

Dane techniczne  

Napięcie zasilające zasilacz: 100-240V, 50-60Hz
Napięcie zasilania Nina: 5V, 1,5 A (mikro USB)
Temperatura pracy: od 0° C do +45° C
Stopień ochrony:  IP 20
Warunki otoczenia:  suche pomieszczenia
Częstotliwość radiowa: 868 - 870 MHz

Nina Timer io umożliwia zapisywanie: 
Napędów io lub odbiorników io: 60 
Pomieszczeń / grup: 50
Scenariuszy: >100 
Napędów/odbiorników  
na pomieszczenie/grupę: 15
Scenariuszy  
na pomieszczenie/grupę:  8
Terminarzy pracy: 8
Poleceń czasowych: 8 

20 m 

       

90 mm

45
 m

m

NOWOŚĆ 2017

Nr ref.
Nina Timer io 1 811 407
Zestaw zawiera: Pilot z wyświetlaczem dotykowym w czarnej 
obudowie, podstawkę na stolik i przewód do ładowania

Nr ref.
Etui zielone 9 019 828
Etui fioletowe 9 019 829
Etui niebieskie 9 019 830


