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•	 sterowanie	roletami	okiennymi	lub	innymi	urządzeniami	
napędzanymi	silnikami	jednofazowymi	230	V	AC

•	 transmisja	dwukierunkowa	–	informacja	o	aktualnym	
położeniu	rolety	w	aplikacji	mobilnej	(%	zamknięcia)

•	 możliwość	podłączenia	przycisku	żaluzjowego	
pojedynczego	lub	podwójnego

•	 automatyczna	kalibracja	sterownika
•	 programowalny	czas	ruchu	rolety
•	 maksymalnie	4	programowalne	ustawienia	„ulubione”		

wywoływane	z	aplikacji
•	 z	poziomu	aplikacji	sterowanie	typu:	otwórz	–	zatrzymaj		

–	zamknij
•	 możliwość	auto-aktualizacji	oprogramowania

EX-BIDI
StErOwnik rOlEt dOpuSzkOwy EX-Bidi

•	 transmisja	dwukierunkowa	–	wizualizacja	stanu
•	 współpraca	z	oświetleniem:	

-	konwencjonalnym	żarowym	i	halogenowym	230	V	
-	ze	źródłami	światła	zasilanymi	przez	transformator	
elektroniczny	lub	toroidalny	-	z	wybranymi	żarówkami	led	
ściemnialnymi	oraz	ściemnialnymi	świetlówkami		
kompaktowymi	cfl

•	 programowalne	wejście	zewnętrzne
•	 możliwość	podłączenia	łącznika	monostabilnego		

lub	bistabilnego
•	 4	tryby	pracy	przy	współpracy	z	nadajnikami
•	 2	tryby	pracy	przy	współpracy	z	kontrolerem

•	 2	kanały	wyjściowe	(napięciowe	230	V	AC)
•	 transmisja	dwukierunkowa	–	wizualizacja	stanu
•	 2	programowalne	wejścia	zewnętrzne
•	 możliwość	podłączenia	łączników	monostabilnych	

lub	bistabilnych
•	 4	tryby	pracy	przy	współpracy	z	nadajnikami
•	 2	tryby	pracy	przy	współpracy	z	kontrolerem
•	 dedykowany	do	sterowania	obwodami	oświetleniowymi

•	 pilot	radiowy	868	MHz
•	 sygnalizacja	wybranego	kanału	za	pomocą	kolorowych	

diod	LED
•	 zdalne	sterowanie	roletami	systemu	EXALUS	HOME
•	 kodowana	transmisja	radiowa
•	 zasilanie	bateryjne

PX-BIDI
pilOt 1- kanałOwy

•	 nadajnik	radiowy	czterokanałowy	do	montażu	
w	puszce	instalacyjnej

•	 zdalne	sterowanie	odbiornikami	systemu	EXALUS	HOME	
oraz	exta	life

•	 możliwość	niezależnego	sterowania	maksymalnie	
czterema	odbiornikami

•	 niewielkie	wymiary	umożliwiające	montaż	pod	
tradycyjnym	osprzętem	instalacyjnym

•	 kodowana	transmisja	radiowa
•	 zasilanie	bateryjne

RNP-22
radiOwy nadajnik dOpuSzkOwy rnp-22

•	 montaż	pod	tradycyjnym	osprzętem	instalacyjnym
•	 możliwość	niezależnego	sterowania	maksymalnie		

czterema	odbiornikami
•	 kodowana	transmisja	radiowa
•	 zasilanie	230	V	AC

RNP-21
radiOwy nadajnik dOpuSzkOwy rnp-21

•	 pilot	radiowy	5-cio	przyciskowy	868	MHz
•	 sygnalizacja	wybranego	kanału	za	pomocą	kolorowych	

diod	LED
•	 zdalne	sterowanie	roletami	systemu	EXALUS	HOME
•	 kodowana	transmisja	radiowa
•	 zasilanie	bateryjne

NX-BIDI
pilOt 12- kanałOwy

RDP-21
radiOwy ściEMniacz dOpuSzkOwy rdp-21

•	 zdalne	sterowanie	odbiornikami	systemu	EXALUS	HOME	
oraz	exta	life

•	 możliwość	niezależnego	sterowania	dwoma	odbiornikami
•	 możliwość	przypisania	do	wybranego	kanału	dowolnego	

scenariusza	wykonywanego	z	poziomu	centrali
•	 kodowana	transmisja	radiowa
•	 zintegrowany	wewnętrzny	czujnik	temperatury
•	 pomiar	temperatury	realizowany	przez	czujnik:	

-	40°C	÷	+	125°C

RNK-22
2-kanałOwy MEnadżEr ScEnariuSzy
z czujnikiEM tEMpEratury rnk-22

•	 zdalne	sterowanie	odbiornikami	systemu	EXALUS	HOME	
oraz	exta	life

•	 możliwość	niezależnego	sterowania	czterema	odbiornikami
•	 możliwość	przypisania	do	wybranego	kanału	dowolnego	

scenariusza	wykonywanego	z	poziomu	centrali
•	 kodowana	transmisja	radiowa
•	 zintegrowany	wewnętrzny	czujnik	temperatury
•	 pomiar	temperatury	realizowany	przez	czujnik:		

-	40°C	÷	+	125°C
•	 zasilanie	bateryjne

RNK-24
4-kanałOwy MEnadżEr ScEnariuSzy
z czujnikiEM tEMpEratury rnk-24

•	 transmisja	dwukierunkowa	–	wizualizacja	stanu
•	 wyjście	w	formie	styku	zwiernego	beznapięciowego
•	 programowalne	wejścia	zewnętrzne
•	 możliwość	podłączenia	łączników	monostabilnych	

lub	bistabilnych
•	 4	tryby	pracy	przy	współpracy	z	nadajnikami
•	 2	tryby	pracy	przy	współpracy	z	kontrolerem
•	 sterowanie	oświetleniem,	elektrozaworami,	itp.

ROP-21
radiOwy OdBiOrnik dOpuSzkOwy
1-kanałOwy rOp-21

ROP-22
radiOwy OdBiOrnik dOpuSzkOwy
2-kanałOwy rOp-22

funkcja plug & play

Najważniejszą	funkcją	dla	silnika	jest	możliwość	
samoczynnego	 nauczenia	 się	 pozycji	
krańcowych.	 Nie	 jest	 wymagane	 otwieranie	
klapy	 rewizyjnej	 rolety	 (funkcja	 dostępna	
z	poziomu	klawisza	pilota	oraz	aplikacji).

MOżliwOść aktualizacji Silnika 
z pOziOMu cEntrali tr7 
(MOżliwOść dOdawania funkcji 
Silnika w już zainStalOwanycH 
rOlEtacH)

OBSługa rOlEty z pOziOMu 
klawiSza, pilOta Oraz 
SMartfOnu jEdnOczEśniE

dwiE pOzycjE kOMfOrtOwE 
z pOziOMu klawiSza Oraz 
jEdna z pOziOMu pilOta

dOStępnE na rurę fi 40 Oraz fi 60

EXALUS HOME

SILNIKI SSR- BIDI

Silniki pOSiadają dEtEkcję 
przESzkód w OBu kiErunkacH

dwukiErunkOwa kOMunikacja, 
infOrMacja zwrOtna O StaniE 
rOlEty 

częStOtliwOść 868 
w kOdziE krOczącyM 
(więkSza OdpOrnOść 
na zakłócEnia)

funkcja rE-kaliBracji 

•	 otwieranie	/	zamykanie	bram	wjazdowych	lub	garażowych
•	 współpraca	z	większością	sterowników	bram	dostępnych	

na	rynku
•	 sterowanie	elektrozaczepami	w	furtkach
•	 niezależne	sterowanie	dwoma	kanałami	(brama	+	furtka,									

2	x	brama,	2	x	furtka)

ROB-21
radiOwy OdBiOrnik BraMOwy rOB-21



pOrtOS tr7 
spółka	z	ograniczoną	odpowiedzialnością	sp.k.

UL.	ZŁOTA	71
62-800	KALISZ

TEL.	62	768	40	00
sekretariat@portosrolety.pl

www.portosrolety.pl

dystrybutor
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· sterowANIe oŚwIetleNIeM, roletAMI orAZ 

   INNyMI urZĄdZeNIAMI eleKtryCZNyMI 

   w INstAlACJACH doMowyCH I bIurowyCH

· trANsMIsJA w pAŚMIe 868 MHZ Z KodowANIeM  

   128 bItowyM

· KoMpAtybIlNoŚĆ Z urZĄdZeNIAMI Z systeMu sterowANIA portos 433 MHZ

· dwuKIeruNKowA KoMuNIKACJA poMIĘdZy KoNtrolereM A odbIorNIKAMI

· INtuICyJNy proCes INstAlACJI orAZ KoNFIGurACJI

· sterowANIe Z poZIoMu dedyKowANeJ AplIKACJI JAK I prZeGlĄdArKI

EXALUS HOME 


