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URZĄDZENIA
OBSŁUGA DO 100 URZĄDZEŃ W STANDARDZIE  
DWUKIERUNKOWEJ KOMUNIKACJI COSMO | 2WAY 

NOWY STANDARD
CENTRALA OBSŁUGIWANA JEST PRZEZ NOWATORSKĄ 
TECHNOLOGIĘ KOMUNIKACJI MOBILUS COSMO | 2WAY

GRUPY URZĄDZEŃ
GRUPOWANIE DOWOLNEJ LICZBY URZĄDZEŃ TEGO 
SAMEGO TYPU I ICH JEDNOCZESNE STEROWANIE

MIEJSCA
MOŻLIWOŚĆ PODZIAŁU URZĄDZEŃ ZE WZGLĘDU 
NA ICH LOKALIZACJĘ W DOMU LUB MIESZKANIU I 
PRZYPISANIE ICH DO WIRTUALNYCH MIEJSC W CELU 
USPRAWNIENIA STEROWANIA

SCENY
TWORZENIE SCEN, PRZYPISANIE DO NICH URZĄDZEŃ, 
OKREŚLENIE ICH STANU ORAZ WYBÓR CZASU, KIEDY 
DANA SCENA MIAŁABY SIĘ URUCHOMIĆ 

www.mobilus.pl
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NOWOŚĆ

* przy wykorzystaniu modułów sterujących MOBILUS C-MR, C-AR, C-GR.

COSMO | GTW to nowoczesna centralka w SYSTEMIE INTELIGENTNEGO DOMU MOBILUS. Technologia bezprzewodowej,  
dwukierunkowej komunikacji COSMO | 2WAY umożliwia łatwe i komfortowe sterownie automatyką domową: 
bramą wjazdową i garażową, roletami okiennymi, markizami, oświetleniem, urządzeniami typu włącz / wyłącz.  
Sterowanie urządzeniami dodanymi do centralki COSMO | GTW możliwe jest z dowolnego miejsca na świecie poprzez tele-
fon, tablet lub za pomocą przeglądarki internetowej.

CENTRALKA DOMU INTELIGENTNEGO

Możesz łatwo sprawdzić, w jakiej 
pozycji znajdują się rolety okienne.

Technologia COSMO | 2WAY to naj-
nowsza odsłona autorskiego standardu 
komunikacji radiowej urządzeń MOBILUS. 
Przewagą technologii COSMO | 2WAY 
nad innymi rozwiązaniami jest możliwość 
kontroli sterowanych urządzeń - użyt-
kownik może sprawdzić czy żelazko jest 
wyłączone, brama zamknięta, a rolety 
opuszczone. Otrzyma również informację 
o nieprawidłowej pracy lub awarii, co 
pozwoli mu na szybką reakcję.

Szybko zidentyfikujesz czy dane 
urządzenie  jest włączone lub 
wyłączone.

Komunikat o wystąpieniu awarii lub przeszko-
dy, uniemożliwiającej poprawne działanie urzą-
dzenia, pozwoli na szybką reakcję użytkownika.

Pełna kontrola urządzeń.



• Możliwość radiowej obsługi rolety.
• Odbiornik MOBILUS C-MR obsługiwany 

jest zdalnie drogą radiową przy pomocy 
centralki COSMO | GTW oraz wszystkich 
pilotów COSMO z technologią dwukierun-
kowej komunikacji COSMO | 2WAY.

• Możliwość zwiększenia zasięgu 
sygnału radiowego dzięki zastoso-
waniu funkcji repeatera  
sygnału.

• Moduł przeznaczony do pracy  
w puszce podtyn-
kowej.

• Podnosi poziom bezpieczeństwa - umożli-
wia zdefiniowanie sposobu działania 
urządzeń radiowych w przypadku wykrycia 
alarmu ( np. opuszczenie rolet i włącze-
nie oświetlenia w momencie wykrycia 
włamania ).

• Nadajnik MOBILUS C-AR steruje 
zdalnie drogą radiową siłownikami 
MOBILUS ERS, MOBILUS MR 
oraz modułami MOBILUS C-MR, 
MOBILUS C-GR, MOBILUS C-ZR.

• Moduł prze-
znaczony jest 
do współpracy 
z centralą 
alarmową.

• Możliwość radiowej obsługi bramy wjaz-
dowej lub garażowej.

• Odbiornik MOBILUS C-GR obsługiwany 
jest zdalnie drogą radiową przy pomocy 
centralki COSMO | GTW oraz wszystkich 
pilotów COSMO z technologią komuni-
kacji dwukierunkowej komunikacji  
COSMO | 2WAY.

• Możliwość zwiększenia zasięgu 
sygnału radiowego dzięki zastoso-
waniu funkcji repeatera sygnału.

• Moduł przeznaczony 
do pracy w puszce 
podtynkowej lub 
przy module  
sterującym bramą.

• Możliwość włączania / wyłączania drogą 
radiową odbiorników elektrycznych o 
mocy do 3,5 kW np. elektrozaworu 
zraszacza ogrodowego.

• Odbiornik MOBILUS C-SW obsługiwany 
jest zdalnie drogą radiową przy pomocy 
centralki COSMO | GTW oraz wszyst-
kich pilotów COSMO z technologią 
dwukierunkowej komunikacji  
COSMO | 2WAY.

• Możliwość zwiększenia 
zasięgu sygnału 
radiowego dzięki 
zastosowaniu 
funkcji 
repeatera sygnału.

• Moduł przeznaczony do 
pracy w puszce podtynkowej.

• Możliwość radiowej obsługi żaluzji oraz 
ustawiania kąta wychylenia lameli.

• Odbiornik MOBILUS C-ZR obsługiwany 
jest zdalnie drogą radiową przy pomocy 
centralki COSMO | GTW oraz wszystkich 
pilotów COSMO z technologią  
dwukierunkowej komunikacji  
COSMO | 2WAY.

• Możliwość zwiększenia zasię-
gu sygnału radiowego dzięki 
zastosowaniu funkcji repeatera 
sygnału.

• Moduł prze-
znaczony do 
pracy w puszce 
podtynkowej.

• Możliwość włączania / wyłączania drogą 
radiową odbiorników elektrycznych o mocy 
do 3,5 kW np. lampki, podłączanych do 
gniazdka elektrycznego.

• Odbiornik MOBILUS C-SWP obsługiwany 
jest zdalnie drogą radiową przy pomocy 
centralki COSMO | GTW oraz wszystkich 
pilotów COSMO z technologią dwukierun-
kowej komunikacji COSMO | 2WAY.

• Możliwość zwiększenia zasięgu 
sygnału radiowego dzięki 
zastosowaniu funkcji 
repeatera sygnału.

• Moduł podłącza-
ny pomiędzy 
gniazdkiem 
elektrycznym  
a odbiornikiem.

MOBILUS C-MR

MODUŁY STERUJĄCE:
MOBILUS C-ARMOBILUS C-GR MOBILUS C-SWMOBILUS C-ZR MOBILUS C-SWP

Technologia bezprzewodowej, dwukierunkowej ko-
munikacji COSMO | 2WAY umożliwia łatwe  i komfor-
towe sterownie automatyką domową
Przy wykorzystaniu modułów sterujących MOBILUS 
będziesz mógł sterować m.in: bramą wjazdową  
i garażową, roletami okiennymi, markizami, oświetle-
niem, urządzeniami typu włącz / wyłącz.


