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BT 01

TECHNOLOGICZNE ROZWI¥ZANIA DLA BEZPIECZNEGO 
FUNKCJONOWANIA
Wszystkie centrale steruj¹ce V2 s¹ statniej eneracji  i ¹ y  k n ur ane 
poprzez smartphone i tablet, za pomoc¹ V2AppTool.

V2AppTool jest aplikacj¹ zaa reso an¹ o 
technik  i instalator , ost pn¹ la An roi  
i i , yma aj¹c¹ je ynie instalacji mo u u 
bluetooth BT-01.

Co mo¿esz zrobiæ za pomoc¹ V2AppTool? 
o¿esz usta iæ szystkie parametry 

centrali steruj¹cej, zapisaæ dane 
domy lnie, odczytaæ aktualn¹ 
kon uracj  lub za ado aæ jedn¹ z 
kon uracji zapisanych poprzednio.

V2AppTool poz ala r nie¿ na dost p do 
rejestru ydarze , szybkie uaktualnienie rm are 
centrali steruj¹cej oraz pod ¹czenie za pomoc¹ 
cloud uprzednio zapisanych kon uracji.

odu  A  do zarz¹dzania 
za pomoc¹ Bluetooth i 

V2app
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Lux2+

ELA T CZNO  GA
V2 o eruje kompletn¹ am  centrali steruj¹cych, 

analo icznych i cy ro ych, do kontroli i stero ania 
bramami skrzyd o ymi i przesu nymi, 

roletami ze n trznymi, 
¿aluzjami i markizami.

unkcje oraz ydajno æ centrali steruj¹cych mo ¹ 
si  dodatko o poszerzaæ dzi ki opcjonalnym 
modu om jak  u 2 , yncro i Wes adi.

UWAGA NA ZU¯YCIE ENERGII
Badania V2 zoriento ane s¹  na systemy b d¹ce  stanie  
zreduko aæ zu¿ycie ener ii konsumo anej przez r ¿ne 
urz¹dzenia.  my l¹ o tym st orzyli my Low Energy, modu  
poz alaj¹cy na oszcz dno æ ener ii elektrycznej.

iedy brama jest zamkni ta, o  ner y dezakty uje display 
centrali steruj¹cej, otokom rek i i szystkich urz¹dze  zasilanych 
przez skrzynk  zacisko ¹. 

odu  A  do stero ania 
o ietleniem, sy nalizacj¹ 

ietln¹ lub hamulcem 
elektrycznym

odu  A  do 
zsynchronizo ane o 
dzia ania 2 urz¹dze

W opcji karta do radio e o 
stero ania urz¹dzeniami 

bezpiecze st a za pomoc¹ 
czujnik  W



city1-evo

PLUS

11B047   •   MR2 161217   •   LUX2+ 161218161221   •   BT01 35B026   •   WES-ADI

CITY1-EVO CITY1-EVO-PB

CENTRALE STERUJ¥CE

AKCESORIA

Modu³ odbiornika wtykowego 
433,92 MHz
Dostêpny równie¿ w wersjach 
868,30 MHz (kod 11B048)

Modu³ ADI do sterowania 
o wietleniem, sygnalizacj¹ 
wietln¹ lub hamulcem 

elektrycznym

Modu³ LOW ENERGY 
dla oszczêdno ci energii 
elektrycznej 

Modu³ Bluetooth do 
zar¿¹dzzania central¹ za 
pomoc¹ V2app

Modu³ ADI do radiowej 
kontroli urz¹dze  
bezpiecze stwa za pomoc¹ 
czujników WES

 rogramowanie za pomoc¹ 3 
przycisków i displaya

 asilanie dla 2 napêdów 
jedno azowych 230V z enkoderem

 ¹cznik SB do pod³¹czenia centrali 
steruj¹cej do C oraz do zarz¹dzania 
so tware do programowania centrali, 
uaktualnieniami  irmware oraz  
diagnostyk¹ unkcjonowania

 ¹cznik do modu³u LOW ENERGY, 
pozwalaj¹cego na znacz¹c¹ 
oszczêdno æ energii elektrycznej 
(<0,5 Wh)

 ¹cznik wtykowy do odbiornika 
radiowego modu³owego MR2

 Sterowanie unkcj¹ start, start wolny, 
stop z przeka nika

 Test urz¹dze  bezpiecze stwa przed 
ka¿dym otwarciem

 Wyj cie dla o wietlenia 230V (nale¿y 
u¿ywaæ o wietlenia z mruganiem)

 unkcja samodzielnego 
zapamiêtywania czasu pracy

• Funkcja wykrywania przeszkód

• Licznik cykli unkcjonowania, z 
ustawieniem powiadomienia o 
konserwacji

• Soft start w fazie otwierania i 
spowolnienie w fazie zamykania (czas 
programowalny)

• Monitorowanie  stanów wej æ za 
pomoc¹ displaya

• Dostêpna równie¿ w wersji  
CITY1 EVO B umieszczona w skrzyni 
przemys³owej i wyposa¿ona  w 
wy³¹cznik bezpiecze stwa

Centrala steruj¹ce

Do bram skrzyd³owych i 
przesuwnych

Cyfrowa 230V

W A CIWO CI TECHNICZNE

Opis 230V
dla napêdów 230V

230V
dla napêdów 230V (skrzynia przemys³owa)

MODEL

KOD 12G041 12G048

asilanie (Vac  Hz) 230 - 50 230 - 50

Maksymalny ³adunek napêdu  (W) 2 x 700 2 x 700

Maksymalny ³adunek akcesoriów 24V (W) 10 10

Temperatura  ( C) -20 ÷ +60 -20 ÷ +60

Wymiary (mm) 295 x 230 x 100 400 x 300 x 165

Ciê¿ar (g) 1600 4000

Stopie  ochrony (I ) 55 55

V2 domotics x love

V2   4



city2+

PLUS

11B047   •   MR2 161217   •   LUX2+ 161221   •   BT01 161212   •   B-PACK35B026   •   WES-ADI

CITY2+ CITY2+ L CITY2+ BC

CENTRALE STERUJ¥CE

AKCESORIA

• rogramowanie za pomoc¹ 3 
przycisków i displaya

• ¹cznik wtykowy do modu³owego 
odbiornika radiowego MR2

• Sterowanie funkcj¹ start, start wolny, 
stop z przeka nika

• arz¹dzanie pomocniczym kana³em z 
odbiornika

• Wej cie dla baterii awaryjnej
• Wej cie dla enkodera
• Wyj cie dla lampki kontrolnej lub 

o wietlenia z mruganiem  24V

• Test urz¹dze  bezpiecze stwa przed 
ka¿dym otwarciem

• Funkcja wykrywania przeszkód 
(czujnik amperometryczny z 
programowalnym progiem)

• Licznik cykli dzia³ania, z ustawieniem 
powiadomienia o konieczno ci 
konserwacji

• Spowolnienie ruchu skrzyde³ 
w obszarze ko ca biegu celem 
zapobiegania  ha³a liwemu 
zamykaniu i odbiciom

• Monitorowanie stanu wej æ za 
pomoc¹ displaya

• Funkcja Energy Sa ing celem 
zredukowania do minimum zu¿ycia 
energii elektrycznej podczas stand by

• Wersja z zasilaczem switching 
CITY2 L

• Dostêpna równie¿ w wersjach 
CITY2 BC przygotowanej do 
funkcjonowania z systemem  
ECO LOGIC (powy¿sza wersja nie 
posiada transformatora i p³yty 
zasilaj¹cej)

Centrala steruj¹ce

Do bram wahad³owych i 
przesuwnych z napêdami pod 
sta³ym napiêciem 24V

Cyfrowa 230V

W A CIWO CI TECHNICZNE

Modu³ odbiornika wtykowego 
433,92 MHz
Dostêpny równie¿ w wersjach 
868,30 MHz (kod 11B048)

Modu³ ADI do sterowania 
o wietleniem, sygnalizacj¹ 
wietln¹ lub hamulcem 

elektrycznym

Modu³ Bluetooth do 
zar¿¹dzzania central¹ za 
pomoc¹ V2app

Zapasowa bateria z 
zintegrowan¹ ³adowark¹

Modu³ ADI do radiowej 
kontroli urz¹dze  
bezpiecze stwa za pomoc¹ 
czujników WES

Opis 230V
dla napêdów 24V (2 x 150W)

230V
dla napêdów 24V (2 x 100W)

24Vdc
dla napêdów 24V (2 x 150W)

MODEL

KOD 12A024 12A037 12A030

Zasilanie (Vac  Hz) 230 - 50 230 - 50 24 Vdc

Maksymalny ³adunek ca³kowity (W) 250 200 250

Maksymalny ³adunek pojedy czego napêdu (W) 150 100 150

Maksymalny ³adunek akcesoriów 24V (W) 7 7 7

Temperatura  ( C) -20 ÷ +60 -20 ÷ +60 -20 ÷ +60

Wymiary (mm) 295 x 230 x 100 295 x 230 x 100 295 x 230 x 100

Ciê¿ar (g) 3000 1200 1000

Stopie  ochrony (I ) 55 55 55

V2 domotics x love

V2   5



city4-evo

PLUS

11B047   •   MR2 161217   •   LUX2+161221   •   BT01 161218

CITY4-EVO

AKCESORIA

Modu³ odbiornika wtykowego 
433,92 MHz
Dostêpny równie¿ w wersjach 
868,30 MHz (kod 11B048)

Modu³ ADI do sterowania 
o wietleniem, sygnalizacj¹ wietln¹ 
lub hamulcem elektrycznym

• rogramowanie za pomoc¹ 3 
przycisków i displaya

• Zasilanie dla 1 napêdu 
jednofazowego 230V

• ¹cznik SB do pod³¹czenia centrali 
steruj¹cej do C oraz do zarz¹dzania 
software do programowania centrali, 
uaktualnieniami  firmware oraz  
diagnostyk¹ funkcjonowania

• ¹cznik do modu³u  LOW ENERGY, 
pozwalaj¹cego na znacz¹c¹ 
oszczêdno æ energii elektrycznej 
(<0,5 Wh)

• ¹cznik wtykowy do odbiornika 
radiowego modu³owego MR2

• Sterowanie funkcj¹ start, start wolny, 
stop z przeka nika

• Zarz¹dzanie dodatkowym kana³em z 
przeka nika

• Wyj cie dla o wietlenia 230V (nale¿y 
u¿ywaæ o wietlenia z mruganiem)

• Test urz¹dze  bezpieczenstwa przed 
ka¿dym otwieraniem

• Funkcja samodzielnego 
zapamiêtywania czasu pracy

• Funkcja wykrywania przeszkód

• Licznik cykli funkcjonowania, z 
ustawieniem powiadomienia o 
konieczno ci konserwacji

• Spowolnienie ruchu skrzyde³ 
w obszarze ko ca biegu celem 
zapobiegania ha³a liwemu zamykaniu 
i odbiciom

• Spowolnienie ruchu skrzyde³ w fazie 
otwierania  (programowany czas)

• Monitorowanie stanu wej æ za 
pomoc¹ displaya

Centrala steruj¹ce

Do bram skrzyd³owych  
(jedno skrzyd³o) i przesuwnych

Cyfrowa 230V

W A CIWO CI TECHNICZNE

Opis 230V
dla nepêdu 230V

MODEL

KOD 12G044

Zasilanie (Vac  Hz) 230 - 50

Maksymalny ³adunek napêdu  (W) 700

Maksymalny ³adunek  akcesoriów 24V (W) 10

Temperatura ( C) -20 ÷ +60

Wymiary(mm) 295 x 230 x 100

Ciê¿ar (g) 1600

Stopie  ochrony (I ) 55

Modu³ Bluetooth do zar¿¹dzzania 
central¹ za pomoc¹ V2app

Modu³ LOW ENERGY dla oszczêdno ci 
energii elektrycznej 

V2 domotics x love

CENTRALE STERUJ¥CE

V2   6



city9

PLUS

11B047   •   MR2

CITY9

• Regulacje i programowanie za 
pomoc¹ trimmer i dip switch

• Zasilanie dla 1 napêdu 
jednofazowego 230V

• ¹cznik wtykowy do odbiornika 
radiowego modu³owego MR2

• Sterowanie funkcj¹ start, start wolny, 
stop z przeka nika

• Wej cia dla ograniczników podczas 
otwierania i zamykania

• Wyj cie dla o wietlenia  230V (nale¿y 
u¿ywaæ o wietlenia z mruganiem)

• Test urz¹dze  bezpieczenstwa przed 
ka¿dym otwieraniem

• Wyj cie dla dodatkowego o wietlenia  
(sterowane równie¿ z przeka nika)

• Spowolnienie w  obszarze ko ca 
biegu celem zapobiegania  
ha³a liwemu zamykaniu i odbiciom

• Monitorowanie stanu wej æ za 
pomoc¹ led

Centrala steruj¹ce

Do bram przesuwnych

Analogowa 230V

W A CIWO CI TECHNICZNE

AKCESORIA

Modu³ odbiornika wtykowego 
433,92 MHz
Dostêpny równie¿ w wersjach 
868,30 MHz (kod 11B048)

Opis 230V
dla nepêdu 230V

MODEL

KOD 12B021

Zasilanie  (Vac  Hz) 230 - 50

Maksymalny ³adunek motoru (W) 700

Maksymalny ³adunek akcesoriów24V (W) 3

Temperatura ( C) -20 ÷ +60

Wymiary (mm) 170 x 185 x 70

Ciê¿ar (g) 800

Stopie  ochrony (I ) 55

V2 domotics x love

CENTRALE STERUJ¥CE

V2   7



city11

PLUS

11B047   •   MR2

CITY11

AKCESORIA

Modu³ odbiornika wtykowego 
433,92 MHz
Dostêpny równie¿ w wersjach 
868,30 MHz (kod 11B048)

• Regulacje i programowanie za 
pomoc¹  trimmer i dip switch

• Zasilanie dla 2 napêdów 
jednofazowych 230V

• Wyj cie dla zamku elektrycznego 12V

• ¹cznik wtykowy dla odbiornika 
modu³owego MR2

• Sterowanie funkcj¹ start, start wolny, 
stop z przeka nika

• Wyj cie dla o wietlenia 230V (nale¿y 
u¿ywaæ o wietlenia z mruganiem)

• Wyj cie dla dodatkowego o wietlenia  
(sterowane równie¿ z przeka nika)

• Test urz¹dze  bezpiecze stwa przed 
ka¿dym otwarciem

• Spowolnienie w  obszarze ko ca 
biegu celem zapobiegania  
ha³a liwemu zamykaniu i odbiciom

• Monitorowanie stanu wej æ za 
pomoc¹ led

Centrala steruj¹ce

Do bram skrzyd³owych

Analogowa 230V z wyj ciem la 
zamku elektrycznego 12V

W A CIWO CI TECHNICZNE

Opis 230V
dla napêdówi 230V

MODEL

KOD 12A033

Zasilanie (Vac  Hz) 230 - 50

Maksymalny ³adunek napêdu  (W) 700

Maksymalny ³adunek akcesoriów 24V (W) 10

Temperatura  ( C) -20 ÷ +60

Wymiary(mm) 170 x 185 x 70

Ciê¿ar (g) 1200

Stopie  ochrony (I ) 55

V2 domotics x love

CENTRALE STERUJ¥CE

V2   8



flexy2

PLUS

FLEXY2

• Regulacje i programowanie za 
pomoc¹  trimmer i dip switch

• Zasilanie dla 2 napêdów 
jednofazowych 230V

• Odbiornik  433,92 MHz wbudowany

• Mo¿liwo æ zapamiêtania maksymalnie 
240 przeka ników ersonal ass

• ¹cznik  R 45 do pod³¹czenia do 
programatora ROG2 za pomoc¹ 
standardowego kabla sieciowego 
( T )

• Sterowanie funkcj¹ start, start wolny, 
stop z przeka nika

• Wej cie dla ogranicznika podczas 
otwierania i zamykania

• Wyj cie dla o wietlenia  230V (nale¿y 
u¿ywaæ o wietlenia z mruganiem)

• Wyj cie dla dodatkowego o wietlenia 
(sterowanie równie¿ za pomoc¹ 
przeka nika)

• Test urz¹dze  bezpiecze stwa przed 
ka¿dym otwarciem

• Spowolnienie w  obszarze ko ca 
biegu celem zapobiegania  
ha³a liwemu zamykaniu i odbiciom

• Monitorowanie stanu wej æ za 
pomoc¹ led

Centrala steruj¹ce

Do bram skrzyd³owych i 
przesuwnych

Analogowa 230V z 
zintegrowanym o iornikiem 
( 33 2 Hz)

W A CIWO CI TECHNICZNE

Opis 230V
per motori 230V

MODEL

KOD 12G035

Zasilanie (Vac  Hz) 230 - 50

Maksymalny ³adunek napêdu (W) 700

Maksymaly ³adunek akcesoriów 24V (W) 3

Temperatura ( C) -20 ÷ +60

Wymiary (mm) 170 x 185 x 70

Ciê¿ar (g) 800

Stopie  ochrony (I ) 55

V2 domotics x love

CENTRALE STERUJ¥CE

V2   9



11B047   •   MR2 35B026   •   WES-ADI 161217   •   LUX2+ 161216   •   SYNCRO161221   •   BT01

heavy1

PLUS

heavy1-pb

heavy1-mb

HEAVY1 HEAVY1-PB HEAVY1-MB

Modu³ odbiornika wtykowego 
433,92 MHz
Dostêpny równie¿ w wersjach 
868,30 MHz (kod 11B048)

Modu³ ADI do radiowej 
kontroli urz¹dze  
bezpiecze stwa za pomoc¹ 
czujników WES

Modu³ ADI do sterowania 
o wietleniem, sygnalizacj¹ 
wietln¹ lub hamulcem 

elektrycznym

Modu³y ADI do 
zsynchronizowanego 
funkcjonowania dwóch 
napêdów

Modu³ Bluetooth do 
zar¿¹dzzania central¹ za 
pomoc¹ V2app

AKCESORIA

• rogromowanie za pomoc¹ 3 przycisków i  
displaya

• Opcje programowania w kilku jêzykach  
dziêki  graficznemu displayowi 122 32 
pi el

• Zasilanie dla 1 napêdu trójfazowego 230V 
(pod³¹czenie trójk¹tne)

• ¹cznik wtykowy do odbiornika 
radiowego modu³owego MR2

• Wej cie dla pod³aczenia enkodera

• Sterowanie funkcj¹ start, start wolny, stop 
z przeka nika

• Trzy wyj cia dla nadajników 
programowalnych jak o wietlenie, zamek 
elektryczny, sygnalizacja wietlna, hamulec 
elektryczny  lub test funkcjonowania 12Vdc

• Wyj cie dla o wietlenia 230V (nale¿y 
u¿ywaæ o wietlenia z mruganiem)

• Test urz¹dze  bezpiecze stwa przed 
ka¿dym otwieraniem

• recyzyjna regulacja si³y i szybko ci podczas 
normalnego biegu i faz spowolnienia

• Funkcja samodzielnego zapamiêtywania 
biegu

• Funkcja wykrywania przeszkód za pomoc¹ 
czujnika amperometrycznego

• Licznik cykli funkcjonowania z 
ustawieniem  powiadomienia o 
konieczno ci przegl¹d

• Monitorowanie czasu wej æ za pomoc¹  
displaya

• Dostêpny  w wersji tylko z kart¹ lub 
umieszczony w obudowie (plastikowej 
lub metalowej) z wy³¹cznikiem 
bezpiecze stwa i przyciskami 
OTWIERANIA, ZAMYKANIA i 
AWARY NEGO ZATRZYMANIA

Centrala steruj¹ce

Dla napêdów trójfazowych 230V

Cyfrowa 230V z INWERTEREM

W A CIWO CI TECHNICZNE

Opis 230V z INWERTEREM
tylko karta elektroniczna

230V z INWERTEREM
obudowa plastikowa

230V z INWERTEREM
obudowa metalowa

MODEL

KOD 12B052 12B055 12B057

Zasilanie (Vac  Hz) 230 - 50 230 - 50 230 - 50

Czêstotliwo æ sterowania napêdem (Hz) 5 ÷ 99 5 ÷ 99 5 ÷ 99

Maksymalny ³adunek motoru (W) 1500 1500 1500

Maksymalny ³adunek akcesoriów 24V (W) 20 20 20

Temperatura ( C) -20 ÷ +60 -20 ÷ +60 -20 ÷ +60

Wymiary (mm) 200 x 172 x 80 400 x 300 x 165 400 x 300 x 185

Ciê¿ar (g) 1800 4500 8700

Stopie  ochrony (I ) - 56 66

V2 domotics x love

CENTRALE STERUJ¥CE

V2   10



heavy2

PLUS

11B047   •   MR2 35B026   •   WES-ADI 161217   •   LUX2+ 161216   •   SYNCRO161221   •   BT01

heavy2-pb

heavy2-mb

HEAVY2 HEAVY2-PB HEAVY2-MB

AKCESORIA

• rogramowanie za pomoc¹ 3 przycisków i 
displaya

• Opcja programowania w kilku jêzykach  
dziêki u¿ywaniu displaya graficznego 
122 32 pi el

• Zasilanie do 1 napêdu trójfazowego 230V 
 400V lub jednofazowego 230V

• ¹cznik wtykowy do odbiornika 
radiowego modu³owego MR2

• Wej cie do pod³¹czenia enkodera

• Sterowanie funkcj¹ start, start powolny, 
stop z pzeka nika

• Dwa wyj cia dla przeka ników 
programowalne jak o wietlenie, zamek 
elektryczny, sygnalizacja wietlna lub test 
funkcjonowania12Vdc

• Wyj cie dla o wietlenia 230V (nale¿y 
u¿ywaæ o wietlenia z mruganiem)

• Test urz¹dze  bezpiecze stwa przed 
ka¿dym otwieraniem

• Funkcja samodzielnego zapamiêtywania 
biegu

• Funkcja wykrywania przeszkód za pomoc¹ 
czujnika amperometrycznego

• Licznik cykli funkcjonowania z 
ustawieniem powiadomienia o 
konieczno ci przegl¹du

• Monitorowanie stanu wej æ za pomoc¹ 
displaya

• Dostêpna w wersji tylko z kart¹  lub 
umieszczona w obudowie  (plastikowej 
lub metalowej) z wy³¹cznikiem 
bezpiecze stwa i przyciskami 
OTWIERANIA, ZAMYKANIA i 
AWARY NEGO ZATRZYMANIA

Centrala steruj¹ce

Do napêdów trójfazowych 
230V/400V

Cyfrowa 230V/400V

W A CIWO CI TECHNICZNE

Modu³ odbiornika wtykowego 
433,92 MHz
Dostêpny równie¿ w wersjach 
868,30 MHz (kod 11B048)

Modu³ ADI do radiowej 
kontroli urz¹dze  
bezpiecze stwa za pomoc¹ 
czujników WES

Modu³ ADI do sterowania 
o wietleniem, sygnalizacj¹ 
wietln¹ lub hamulcem 

elektrycznym

Modu³y ADI do 
zsynchronizowanego 
funkcjonowania dwóch 
napêdów

Modu³ Bluetooth do 
zar¿¹dzzania central¹ za 
pomoc¹ V2app

Opis 230V / 400V
tylko karta elektroniczna

230V / 400V
obudowa plastikowa

230V / 400V
obudowa metalowa

MODEL

KOD 12B053 12B056 12B058

Zasilanie (Vac  Hz) 400V - 230V (trifase) 400V - 230V (trifase) 400V - 230V (trifase)

Maksymalny ³adunek napêdu (A) 4 4 4

Maksymalny ³adunek akcesoriów  24V (W) 20 20 20

Temperatura  ( C) -20 ÷ +60 -20 ÷ +60 -20 ÷ +60

Wymiary(mm) 200 x 172 x 80 400 x 300 x 165 400 x 300 x 185

Ciê¿ar (g) 1600 4300 8500

Stopie  ochrony (I ) - 56 66

V2 domotics x love

CENTRALE STERUJ¥CE

V2   11



easy-top

PLUS

11B047   •   MR2 171224   •   EASY-PULSE35B025   •   WES-EASY 171226   •   EASY-PULSE

EASY-TOP

AKCESORIA

• rogramowanie za pomoc¹ 
przycisków i displaya

• Zasilanie dla 1 napêdu 
jednofazowego 230V

• ¹cznik wtykowy  do odbiornika 
radiowego modu³owego MR2

• Wej cia dla up, stop, down

• Sterowanie up, stop, down i 
dodatkowym o wietleniem z 
przeka nika

• 1 wej cie dla fotokomórek  z funkcj¹  
auto test

• 1 wej cie dla krawêdzi 
bezpiecze stwa mechanicznych, 
optycznych lub rezystywnych  z 
funkcj¹  auto test

• 1 wej cie bezpiecze stwa 
(przeciwpo¿arowe  alarm)

• Wyjscie 24V do zasilania akcesoriów

• Wyj cie dla o wietlenia  
dodatkowego o wietlenia 230V

• Wyj cie do regulowania mocy  dla 
krawêdzi bezpiecze stwa optycznych

• Wyjmowane listwy zaciskowe

• Monitorowanie stanu wej æ za 
pomoc¹ displaya

• Mo¿liwo æ zainstalowania pokrywy 
z klawiatur¹ (kod 1 1224), która  
w po³¹czeniu z modu³em 1 1226  
pozwoli na bezpo rednie sterowanie 
central¹.

Centrala steruj¹ce

Do rolet zwijanych

Cyfrowa 230V

W A CIWO CI TECHNICZNE

Modu³ odbiornika wtykowego 
433,92 MHz
Dostêpny równie¿ w wersjach 
868,30 MHz (kod 11B048)

ojemnik z 3 klawiszamiOpcjonalny modu³ do radiowej 
kontroli urz¹dze  bezpieczenstwa za 
pomoc¹ czujników WES

Adapter do klawiszy

Opis 230V
dla 1 napêdu 230V

MODEL

KOD 12C045

Zasilanie (Vac  Hz) 230 - 50

Maksymalny ³adunek napêdu (W) 1100

Makssymalny ³adunek akcesoriów 24V (W) 3

Temperatura  ( C) -20 ÷ +60

Wymiary (mm) 170 x 185 x 70

Ciê¿ar  (g) 800

Stopie  ochrony  (I ) 55

V2 domotics x love

CENTRALE STERUJ¥CE
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easy-lux

PLUS

11B047   •   MR2 35B025   •   WES-EASY

EASY-LUX

AKCESORIA

• rogramowanie za pomoc¹ 
przycisków i displaya

• Zasilanie dla 1 napêdu 
jednofazowego 230V

• Dodatkowe owietlenie ledowe  
zintegrowane w obudowie

• Klawiatura steruj¹ca umieszczona na 
pokrywie

• ¹cznik wtykowy do modu³owego 
odbiornika radiowego MR2

• Wej cia dla up, stop, down

• Sterowanie  up, stop, down oraz 
dodatkowym o wietleniem z 
przeka nika

• 1 wej cie dla fotokomórek  z funkcj¹  
auto test

• 1 wej cie dla krawêdzi 
bezpiecze stwa mechanicznychi, 
optycznych lub rezystywnych z 
funkcj¹  auto test

• 1 wej cie awaryjne  
(przeciwpo¿arowe  alarm)

• Wyj cie 24V do zasilania akcesoriów

• Wyj cie dla o wietlenia   
dodatkowego o wietlenia  230V

• Wyj cie do regulacji mocy dla 
krawêdzi bezpiecze stwa optycznych

• Wyjmowane listwy zaciskowe

• Monitorowanie stanów wej æ za  
pomoc¹  displaya

Centrala steruj¹ce

Do rolet zwijanych

Cyfrowa 230V z o atkowym 
o wietleniem le owym i 
klawiatur¹

W A CIWO CI TECHNICZNE

Modu³ odbiornika wtykowego 
433,92 MHz
Dostêpny równie¿ w wersjach 
868,30 MHz (kod 11B048)

Opcjonalny modu³ do radiowej 
kontroli urz¹dze  bezpieczenstwa za 
pomoc¹ czujników WES

Opis 230V
dla 1 napêdu 230V

MODEL

KOD 12C049

Zasilanie (Vac  Hz) 230 - 50

Maksymalny ³adunek napêdów (W) 1100

Maksymalny ³adunek akcesoriów 24V (W) 3

Temperatura ( C) -20 ÷ +60

Wymiary (mm) 170 x 185 x 70

Ciê¿ar (g) 800

Stopie  ochrony (I ) 55

V2 domotics x love

CENTRALE STERUJ¥CE
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easy-basic

PLUS

EASY-BASIC

• Regulacje i programowanie za 
pomoc¹  trimmer i dip switch

• Zasilanie dla 1 napêdu 
jednofazowego 230V

• Wbudowany odbiornik  433,92 MHz

• Funkcjonowanie z przeka nikami serii 
ersonal ass lub Royal

• Mo¿liwo æ zapamiêtywania  30 
ró¿nych kodów  ( ersonal ass)

• Wej cia dla start, stop  krawêdzi

• 1 wej cie dla fotokomórek

• Sterowanie start i  dodatkowym 
o wietleniem z przeka niika

• Wyj cie  230V dla o wietlenia lub 
dodatkowego o wietlenia

• Monitorowanie stanu wej æ za 
pomoc¹  led

Centrala steruj¹ce

Do rolet zwijanych

Analogowa 230V z 
zintegrowanym o iornikiem  
(433 2 MHz)

W A CIWO CI TECHNICZNE

Opis 230V
dla 1 napêdu 230V

MODEL

KOD 12C044

Zasilanie (Vac  Hz) 230 - 50

Maksymalny ³adunek napêdu (W) 1100

Maksymalny ³adunek akcesoriów 24V (W) 3

Temperatura ( C) -20 ÷ +60

Wymiary (mm) 170 x 185 x 70

Ciê¿ar  (g) 800

Stopie  ochrony (I ) 55

V2 domotics x love

CENTRALE STERUJ¥CE
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easy1

PLUS

EASY1

• Zasilanie dla 1 napêdu 
jednofazowego 230V

• Maksymalna dostepna  moc dla 1 
napêdu  00W

• Zintegrowany odbiornik radiowy 
bêd¹cy w stanie zapamiêtaæ  32 
przeka niki  ersonal ass

• Oddzielne wej cia start do sterowania 
funkcj¹  DOWN  za pomoc¹ 
dwóch przycisków

• Mo¿liwo æ sterowania nawojem  za 
pomoc¹ tylko jednego przycisku 
konfiguruj¹c z logik¹  KROK O 
KROK

• Funkcjonowanie z jednym lub dwoma 
przyciskami równie¿ z przeka nika

Centrala steruj¹ce

Do rolet zwijanych i ¿aluzji

Analogowa 230V z 
zintegrowanym o iornikiem 
(433 2 MHz)

W A CIWO CI TECHNICZNE

Opis 230V
dla 1 napêdu 230V

MODEL

KOD 12C029

Zasilanie  (Vac  Hz) 230 - 50

Maksymalny ³adunek napêdu  (W) 700

Temperatura ( C) -20 ÷ +60

Wymiary (mm) 41 x 127 x 24

Ciê¿ar (g) 100

Stopie  ochrony (I ) 55

V2 domotics x love

CENTRALE STERUJ¥CE
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easy2

PLUS

11B047   •   MR2

EASY2

AKCESORIA

• Regulacje i programowanie za 
pomoc¹  trimmer i dip switch

• Zasilanie dla 1 napêdu 
jednofazowego 230V

• cznik wtykowy do modu³owego 
odbiornika radiowego MR2

• Wej cia dla up, stop, down

• Sterowanie  up, stop, down i 
dodatkowym o wietleniem z 
przeka nika

• 1 wej cie dla fotokomórek z  funkcj¹  
auto test

• 1 wej cie dla krawêdzi 
bezpieczenstwa mechanicznych, 
optycznych lub rezystywnych  z 
funkcj¹  auto test

• Wyj cie dla o wietlenia 230V (nale¿y 
u¿ywaæ o wietlenia z mruganiem)

• Wyj cie dla dodatkowego o wietlenia  
(mo¿liwo æ sterowania równie¿ z 
przeka nika)

• Test urz¹dze  bezpiecze stwa przed 
ka¿dym otwarciem

• Monitorowanie stanu wej æ za 
pomoc¹ led

Centrala steruj¹ce

Do rolet zwijanych

Analogowa 230V z o atkowym 
o wietleniem i automatycznym 
zamkniêciem

W A CIWO CI TECHNICZNE

Modu³ odbiornika wtykowego 
433,92 MHz
Dostêpny równie¿ w wersjach 
868,30 MHz (kod 11B048)

Opis 230V
dla 1 napêdu 230V

MODEL

KOD 12C030

Zasilanie (Vac  Hz) 230 - 50

Maksymalny ³adunek napêdu (W) 700

Maksymalny ³adunek akcesoriów 24V (W) 3

Temperatura ( C) -20 ÷ +60

Wymiary  (mm) 170 x 185 x 70

Ciê¿ar (g) 800

Stopie  ochrony (I ) 55

V2 domotics x love

CENTRALE STERUJ¥CE
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11B047   •   MR2

city5

PLUS

CITY5

AKCESORIA

Modu³ odbiornika wtykowego 
433,92 MHz
Dostêpny równie¿ w wersjach 
868,30 MHz (kod 11B048)

• rogramowanie za pomoc¹ 3 
przycisków i displaya

• Sterowanie  2 grupami lamp 
semaforowych

• Zasilanie o wietlenia niezale¿nie od 
napiecia sieciowego

• ¹cznik wtykowy  do modu³owego 
odbiornika radiowego  MR2

• 2 wej cia dla przycisków  wej cie, 
wyj cie

• 1 wej cie kod dla urz¹dze  
steruj¹cych

• 2 wej cia do wykrywania obecno ci  
pojazdów (N.A. lub N.C.)

• 1 wej cie bezpiecze stwa celem 
zagwarantowania zielonego swiat³a 
na wyjazd

• Niezale¿ne sterowanie  wjazdu i 
wyjazdu z przeka nika

• 2 wyj cia do sterowania dla centrali 
bramy  (N.A. lub N.C.) otwieranie, 
zamykanie

• 2 wyj cia  24V ac dc do zasilania 
akcesoriów

• Led do  odtwarzania stanu  lamp 
semaforowych na karcie

• Licznik tranzytu pojazdów 
sygnalizuj¹cy brak pozwolenia na 
wjazd w momencie zapelnionego 
ca³kowicie parkingu

• rogramowanie kryterium  
pierwsze stwa w obu kierunkach

• Monitorowanie stanu wej æ za 
pomoc¹  displaya

Centrala steruj¹ce

Do sterowania sygnalizacj¹ 
wietln¹ zainstalowan¹ w pobli¿u 

otworu  w odwrotnym kierunku

Cyfrowa 230V

W A CIWO CI TECHNICZNE

Opis 230V
dla lamp semaforwych

MODEL

KOD 12G014

Zasilanie (Vac  Hz) 230 - 50

Zasilanie lamp semadorowych (Vac) r¹d sta³y lub zmienny, ma  250V

Maksymalny ³adunek lamp semaforowych (A) 5

Maksymalny ³adunek akcesoriów 24V (W) 3

Temperatura  ( C) -20 ÷ +60

Wymiary (mm) 195 x 145 x 80

Ciê¿ar (g) 800

 Stopie  ochrony (I ) 55

V2 domotics x love

CENTRALE STERUJ¥CE
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SYMBOLE

Brama przesuwna

Brama skrzyd³owa

Rolety zwijane i ¿aluzje

Wyj cie dla lamp semaforowych

Napiêcie zasilania centrali steruj¹cej

Napiêcie zasilania napêdu

Zintegrowany odbiornik

¹cznik do odbiornika  modulowego

Wyj cie dla o wietlenia bez mrugania

Wyj cie dla o wietlenia z mruganiem

Interfejs do pod³¹czenia modu³ów ADI

Centrala przygotowana do funkcjonowania  z 
dodatkiem WES

Centrala przygotowana do pod³¹czenia modu³u 
WES ADI

Centrala przygotowana do pod³¹czenia modu³u  
SYNCRO

Centrala przygotowana do funkcjonowania z  
modu³em zapasowej baterii

Kompatybilny z systemem ECO LOGIC

Centrala przygotowana  po pod³¹czenia modu³u  
Bluetooth  i do zarzadzania za pomoc¹ V2app

V2   18
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