
Duży zasięg
Zasięg działania urządzeń exta free na Twoim obiekcie nie będzie 
stanowił problemu. Możliwe jest zastosowanie łatwych w instalacji 
retransmiterów RTN-01, którycj użycie pozwala na zwiększenie 
zasięgu działania nawet do 1 km*.

STRATY ZASIĘGÓW PRZY PRZECHODZENIU SYGNAŁÓW 
RADIOWYCH PRZEZ PRZESZKODY

* Działanie urządzeń bezprzewodowych uzależnione jest od rodzaju 
nadajników i odbiorników oraz od warunków w których one pracują. 

Radiowe wyłączniki sieciowe
WYŁĄCZNIKI SIECIOWE 

RWS-211J/E - JEDNOKANAŁOWY,
RWS-211D/E - DWUKANAŁOWY,
RWS-211C/E - CZTEROKANAŁOWY

● zdalnie sterowany włącznik/wyłącznik domowych urządzeń 
elektrycznych typu: oświetlenie, grzejniki, wentylatory, klimatyzatory, 
pompy, bramy, zapory, sygnalizacja optyczna i akustyczna,

● przystosowany do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych,
● wygoda w sterowaniu urządzeniami trudno dostępnymi,
● skuteczna pomoc dla służb utrzymania ruchu i ochrony,
● pilot zasilany baterią,
● możliwość sterowania jednym, dwoma lub czterema odbiornikami 

przy pomocy jednego pilota,
● możliwość współpracy wielu pilotów z jednym odbiornikiem,
● przystosowany do pracy ciągłej,

STEROWNIKI ROLET

SRP-02, SRP-03
● Sterowanie lokalne przewodowe i bezprzewodowe,
● sterowanie centralne bezprzewodowe,
● tryb pracy komfortowej (SRP-02),
● sterowanie sygnałami linii centralnych przewodowych sterowników 

rolet (sterownik linii centralnych SRP-03).
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RADIOWY STEROWNIK OŚWIETLENIOWY

RWL-01
● Łatwa instalacja nie wymaga użycia narzędzi,
● bezprzewodowe sterowanie oświetleniem.

GNIAZDO ZDALNIE STEROWANE 

RWG-01
● Prosta instalacja bezpośrednio w gnieździe sieciowym,
● 5 trybów pracy: włącz, wyłącz, monostabilny, bistabilny i czasowy,
● sygnalizacja zasilania oraz stanu pracy urządzenia (diody LED).

STEROWANIE GSM

GRM-10
● Dwa niezależne kanały wyjściowe,
● dwa wejścia uaktywniające powiadamianie SMS,
● wejście protokołu MODBUS (współpraca z PLC i RXM-01).

GRG-01
● Prosta instalacja bezpośrednio w gnieździe sieciowym,
● sterowanie poprzez SMS oraz sygnały dzwonienia,
● możliwość zdalnego sprawdzenia stanu urządzenia.

STEROWANIE LAN

GRL-01
● Możliwość załączenia, wyłączenia oraz sprawdzenia aktualnego 

stanu przekaźnika gniazda,
● praca jako restarter sprzętowy (watchdog) nadzorujący pracę 

sprzętu sieciowego,
● prosta instalacja bezpośrednio w gnieździe sieciowym.

RETRANSMITER

RTN-01
● Zwiększenie zasięgu działania systemu exta free,
● prosta instalacja bezpośrednio w gnieździe sieciowym.

Odbiorniki systemu EXTA FREE
ODBIORNIKI DOPUSZKOWE

ROP-01, ROP-02
● Łatwy montaż w puszce elektroinstalacyjnej,
● 5 trybów pracy: załącz, wyłącz, monostabilny, bistabilny, czasowy,
● wersja 1- (ROP-01) i 2- kanałowa (ROP-02).

ROB-01/12-24V
● Bezprzewodowe sterowanie pracą bram i innych napędów.

ROP-05, ROP-06
● zasilanie napięciem 10-14 VDC
● urządzenia dedykowane do sterowania LED

ODBIORNIKI MODUŁOWE

ROM-01, ROM-10
● Demontowalna antena – możliwość wyniesienia sygnału radiowego 

za pomocą zewnętrznej anteny poza rozdzielnicę,
● 5 trybów pracy: załącz, wyłącz, monostabilny, bistabilny, czasowy,
● wersja 1- (ROM-01) i 2- kanałowa (ROM-10).

RADIOWE ŚCIEMNIACZE DOPUSZKOWE  
ORAZ STEROWNIKI LED

RDP-01
● Płynne rozjaśnianie  

i ściemnianie oświetlenia  
żarowego oraz halogenowego,

● tryb pracy czasowej,
● tryb pracy 2-klawiszowej. 

RDP-02
● Ściemniacz źródeł LED.

RDP-11
● Sterownik źródeł LED RGB pozwala m. in. na płynne ściemnianie 

oraz zmianę barwy światła.www.extafree.zamel.com
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EXTA FREE CONTROLLER MINI EFC-02

EFC-02
● Współpraca z urządzeniami systemu exta free
● Współpracuje z aplikacją przystosowaną do instalacji na tabletach  

i smartphone’ach z systemem android, iOS
● Kontrola oświetlenia, rolet, napędów bram
● Realizacja scen świetlnych i  funkcji czasowych

EXTA FREE CONTROLLER EFC-01

EFC-01
● Współpraca z urządzeniami systemu exta free
● Współpracuje z aplikacją przystosowaną do instalacji na tabletach  

i smartphone’ach z systemem android, iOS
● Interfejs Z-Wave
● Kontrola oświetlenia, rolet, temperatury, systemów 

wideodomofonowych, systemów bezpieczeństwa, napędów bram
● Realizacja scen świetlnych funkcji czasowych  

oraz funkcji logicznych.

exta free
exta free to propozycja bezprzewodowego 
(radiowego) systemu sterowania pracą urządzeń 
elektrycznych w instalacjach domowych, 
biurowych i częściowo przemysłowych.  

System obejmuje grupę współpracujących ze sobą urządzeń, 
pracujących na częstotliwości radiowej 868 MHz 

System
EXTA FREE

EXTA FREE CONTROLLER

Jednostka centralna exta free controller to swoisty „mózg systemu”, 
który czyni system rozwiązaniem w pełni inteligentnym. Wyposażona 
jest w interfejs LAN. Może współpracować zarówno z elementami 
bezprzewodowego systemu exta free, jak i wybranymi urządzeniami 
w standardzie Z-WAVE. 

Jednostka umożliwia sterowanie 
systemem z poziomu urządzeń 
mobilnych takich jak: tablety  
i smartfony z systemem  
Android, iOS. 

Możliwe jest także sterowanie z 
poziomu komputera PC oraz szerokiej gamy nadajników exta free. 

Nadajniki systemu EXTA FREE

RADIOWE NADAJNIKI KLAWISZOWE

RNK-02, RNK-04
● Wygodna instalacja na dowolnej powierzchni (szkło, drewno, gips, 

beton) za pomocą wkrętów lub taśmy samoprzylepnej 2 stronnej,
● nie wymaga stosowania okablowania oraz puszek 

elektroinstalacyjnych,
● zasilanie bateryjne (czas życia baterii 3-5 lat),
● prosta obsługa,
● nadajnik 2 lub 4 kanałowy (możliwość sterowania niezależnymi 

obwodami).

RADIOWE NADAJNIKI DOPUSZKOWE I MODUŁOWE

RNP-01, RNP-02, RNM-10
● Wygodna instalacja w puszce Ø60 mm lub na szynie TH35,
● współpraca z dowolnym osprzętem elektroinstalacyjnym 

impulsowym,
● zasilanie bateryjne (RNP-02) (czas życia baterii 3-5 lat) lub 230 V 

(RNP-01, RNM-10),
● prosta obsługa,
● nadajnik 4 kanałowy  

(możliwość sterowania niezależnymi obwodami).

PILOTY RADIOWE

P-257/2, P-257/4, P-256/8
● Ergonomiczna konstrukcja
● możliwość montażu za pomocą łańcuszka (wersja 2 i 4 kanałowa) 

lub za pomocą uchwytu magnetycznego (wersja 8 kanałowa, 
uchwyt w zestawie z pilotem)

● możliwość sterowania niezależnymi obwodami
● możliwość równoległego sterowania wieloma odbiornikami 

RCL-01, RCL-02
● Urządzenie bezprzewodowe zasilane bateryjnie,
● pomiar temperatury oraz poziomu natężenia oświetlenia przesyłany 

do Kontrollerów exta free,
● sterowanie oświetleniem oraz temperaturą

Czujniki
BEZPRZEWODOWY CZUJNIK RUCHU

RCR-01
● Czujnik ruchu typu PIR po wykryciu ruchu wysyła sygnał radiowy 

do odbiorników realizujących załączenie oświetlenia, sygnału 
dźwiękowego itp.,

● sterowanie wieloma odbiornikami jednocześnie.

RADIOWY CZUJNIK TEMPERATURY I OŚWIETLENIA

TRANSLATOR IR ORAZ RS485 / EXTA FREE

RTI-01, RXM-01
● Możliwość sterowania odbiornikami systemu exta free za pomocą 

dowolnego pilota podczerwieni wpisanego w pamięć urządzenia,
● sterowanie odbiornikami systemu exta free lub protokołu RS485.

Kontrolery systemu EXTA FREE
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RADIOWY CZUJNIK KONTRAKTONOWY

RCK-01
● Bezprzewodowa konstrukcja zasilana bateryjnie
● Wykrywa otwarcie i zamknięcie drzwi

dostępny
wkrótce

Zestawy sterowania 
bezprzewodowego

STEROWANIE BEZPRZEWODOWE - OŚWIETLENIE

RZB-01
● Zestaw sterowania 
bezprzewodowego - 
oświetlenie - kompletny zestaw 
sterowania bezprzewodowego 
(radiowy nadajnik klawiszowy 
2-kanałowy RNK-02 oraz 
radiowy odbiornik dopuszkowy 
1-kanałowy bistabilny ROP-01)

ZESTAW STEROWANIA BEZPRZEWODOWEGO
- Z FUNKCJĄ ŚCIEMNIANIA

RZB-02
● Zestaw sterowania 
bezprzewodowego - oświetlenie 
z funkcją ściemniania - 
kompletny zestaw sterowania 
bezprzewodowego (radiowy 
nadajnik klawiszowy 
2-kanałowy RNK-02 oraz 
radiowy ściemniacz dopuszkowy 1-kanałowy RDP-01)

ZESTAW STEROWANIA BEZPRZEWODOWEGO
- STEROWANIE ROLET 

RZB-03 
● Zestaw sterowania 
bezprzewodowego - sterowanie 
rolet - kompletny zestaw 
sterowania bezprzewodowego 
(radiowy nadajnik klawiszowy 
2-kanałowy RNK-02 oraz sterownik 
rolet dopuszkowy SRP-02)

ZESTAW STEROWANIA BEZPRZEWODOWEGO
- OŚWIETLENIE, 2-KANAŁOWY

RZB-04
● Zestaw sterowania 
bezprzewodowego - oświetlenie, 
2-kanałowy - kompletny zestaw 
sterowania bezprzewodowego 
(radiowy nadajnik klawiszowy 
4-kanałowy RNK-04 oraz radiowy 
odbiornik dopuszkowy 2-kanałowy 
ROP-02)

ZESTAW STEROWANIA BEZPRZEWODOWEGO
- UNIWERSALNY

RZB-05
● Zestaw sterowania bezprzewodowego - 
uniwersalny - kompletny zestaw sterowania 
bezprzewodowego (pilot 2-kanałowy 
P-257/2 oraz radiowy odbiornik dopuszkowy 
1-kanałowy bistabilny ROP-01)

RADIOWY CZUJNIK ZALANIA

RCZ-01
● Bezprzewodowa konstrukcja zasilana bateryjnie,
● wykrywa obecność wody i sygnalizuje sygnałem dźwiękowym  

oraz informacją wysyłaną radiowo.

dostępny
wkrótce

NADAJNIK NOŻNY

RNL-01
● Nadajnik radiowy jednokanałowy,
● niewymagany montaż i instalacja.

RND-01
● Bezprzewodowy nadajnik dzwonka w telefonie lub tablecie


