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Digital
Az ötlet

KiegészítŒ termékek

A kényelem élvezetéhez biztonságban kell az
embernek éreznie magát. A biztonsághoz tökéletes
mıszaki megoldás szükséges.

Digital 163 modul-antenna
fogadja a Digital kézi adók impulzusát
és indítja a kívánt akciót.
Kompatibilis az összes Marantec-meghajtórendszerrel.

A Marantec esetében mindennek két oldala van: legjobb
kényelem és legjobb biztonság. Mindkét oldallal
szemben ezért a legmagasabb igényeket támasztjuk és teljesítjük Œket.
Ezért vagyunk a hajtás- és vezérléstechnológia vezetŒ
cége.

Digital 341 univerzális vevŒ
A kényelem nagyon kellemes érzés!
A kényelem annyi mint mıködés és egyszerıség, de
ugyanakkor megbízhatóság és elegancia is. És mindez
tökéletes harmóniában.

lehetŒvé teszi az összes idegen hajtás kezelését
a kényelmes Marantec kézi adókkal.
Második csatorna további eszközök vezérléséhez.

A Marantec távirányítói a tiszta kényelmet kínálják.
Egyetlen ujjmozdulatra mozgásba hozzák a dolgokat,
pontosan és egészen automatikusan. A rádiófrekvenciák
nagy hatótávolságot eredményeznek, ugyanakkor
zavarokra érzéketlenek. A design formájában és színében
is nemes. A távvezérlŒk ergonómikus formájúak, és
tökéletesen illeszkednek a kézhez. A Marantec-távvezérlŒ
nagyon kellemes érzés.

Digital 361 süllyesztett vevŒ
ideális a házban lévŒ mıszaki eszközök, pl. lámpák,
ventilátorok stb. vezérlésére (összes eszköz, ami
max. 10/16 A árammal be- és kikapcsolásra alkalmas).

A biztonságot ugyanis nem látni kell!
A biztonság annyi: biztos kezelés és egyben a tulajdon
védelme. A kettŒt csak a csúcstechnológia képes
egyesíteni.

Digital 371 impulzus-dugaszaljzat-vevŒ
alkalmas idegen hajtások egyszerı átalakítására
Marantec kézi adókhoz és/vagy a rádiófrekvenciák
frissítésére.

A Marantec-távvezérlŒk ezért duplán biztonságosak.
Gombnyomásra bármely kívánt reakciót indítják,
késlekedés nélkül. Újra és újra.
A Marantec multi bit technológiája a kódkombinációk
billióival igazán egyedi termékké teszi a távirányítót,
biztonsággal megakadályozva az illetéktelen behatolást.
Az innovatív biztonságtechnika decens módon a
háttérben, láthatatlanul, de hatékonyan mıködik.

A zseniális három pontos kódolódugasz

Digital kézi adó tartozékok
napellenzŒ-tartó az autóhoz
falitartó
kulcstartó

Digital kézi adók

Összes elŒny áttekintése

Az összes Digital kézi adó közönséges, hosszú
élettartamú 3 V feszültségı elemrŒl mıködik, amelyet
megtalál a vezérlŒ dobozában. Minden tartozék-csomag
emellett még fali és napellenzŒ-tartót is kínál az
autóhoz. A Micro kézi adóhoz ehelyett külön kulcstartót
mellékelünk.

érzéketlen a frekvenciazavarokra

kompatibilis az összes Digital-vevŒvel

nagyon jó hatótávolság

HomeLink-kompatibilis (433 MHz)

több mint 281 billió kódkombináció

széles vevŒ-választék

frekvenciák: 433 és 868 MHz

nemes design, ergonómikus forma

multi-bit-technológia

színe alapján gyorsan megkülönböztethetŒ:
868 MHz antracit és vasszürke,
433 MHz vasszürke

A további kézi adók kódolása most gyorsan és
biztonságosan elvégezhetŒ új, három pontos kódoló
dugaszunkkal. Ez annyira könnyı, hogy a felhasználó
is el tudja végezni.

további kézi adók egyszerı kódolása
többszörös használat minden kézi adó számára

