
ProLine 2 – kétirányú rádióvezérlés                                                                                                              
redőnyökhöz és árnyékolókhoz

Wissen was läuft!

Knowing what's up!
Tudni, mi történik! 



A LE gomb megnyomásával a 
távirányító indítási utasítást 
küld a napellenzőnek.

Ha a rádiójel a közvetlen útvonalon 
akadályba ütközik, akkor 
egy másik rádióvevő továbbítja
a napellenzőnek a  parancsot.

Az utasítás megérkezik, a 
napellenző kinyílik és azonnal 
visszaigazolja a távirányítónak.

A távirányítón leolvasható, hogy a 
napellenző megkapta az utasítást 
és végre is hajtotta.

ProLine 2 – az intelligens kétirányú rádióvezérlő rendszer  
Redőny, napellenző, roletta és zsaluzia működtetése az elero ProLine 2 új kétirányú rádióvezérlő
rendszerével sokkal megbízhatóbb, hatékonyabb és áttekinthetőbb, mint a jelenleg elterjedt 
egyirányú rendszerek.Az új technológia lelke a kétirányú rádióvevő, amely nem csak fogadni képes  a 
rádióadótól érkező 868 Mhz frekvenciájú jeleket, hanem visszaigazolja, illetve továbbítja azokat.

Hatékony, megbízható és rendkívül sokoldalú
Az intelligens hálózat akár kerülő úton is biztosítja a rádiójel továbbítását, például egy másik 
kétirányú rádióvevőn keresztül, ha a közvetlen útvonalon áthatolhatatlan falba vagy más akadályba 
ütközik. Maximum öt ugrás lehetséges ilyen módon.

Csúcstechnológia az új formatervezett távirányítókban
A négy új, modern, formatervezett távirányító – MonoTel 2, LumeroTel 2, VarioTel 2 és TempoTel 2 – 
kompatibilis az elero eddigi egyirányú rádióvezérléseivel, probléma nélkül működteti a már üzemelő
rendszereket is. Programozása és használata megegyezik az eddigi típusokéval. Az 
egyirányú vezérlőelemek, a vevők, az érzékelők és a fali készülékek is sikeresen beépíthetők a 
kétirányú vezérlő rendszerekbe.

Nagyobb biztonság és áttekinthetőség a felhasználónak
Az új kétirányú rádióvezérlés további előnye más rendszerekkel szemben, hogy használója 
azonnal visszajelzést kap az árnyékoló működéséről, a kézi távirányító állapotjelzője mindent 
megmutat. A felhasználó azonnal visszaigazolást kap az utasítás végrehajtásáról, ezért mindig 
tudja, mi történik.
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Eredmény: a 2-es számú redőnyig 
nem jut el az utasítás a vastag 
fal, vagy a nagy távolság miatt.                                                                                                                                           
                                                             

Egyirányú technológiával                                                  

Az új technológia szemléltetése
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Cél:  a 2-es számú redőnyt egy másik szobából szeretnénk felhúzni

Kétirányú technológiával

virányító

Eredmény: az 1-es számú redőny kétirányú 
rádióvevője továbbítja az utasítást a 2. vevőnek 
és a redőnyt felhúzza.                                       

Kétirányú rádiókommunikáció   
a legbiztosabb megoldás



ProLine 2 – minden az irányításunk alatt
Mind a négy kézi távirányító használható a redőnyökhöz és az árnyékolókhoz beépített ProLine hő- és fényérzékelőkkel. 
Különösen nagy figyelmet fordítottak a távirányítók tervezésekor arra, hogy a műszaki fejlesztés formatervezett kivitellel, 
könnyű és egyszerű kezelhetőséggel párosuljon. A távirányítók fehér, ezüst illetve titánszürke színben kaphatók mágneses 
falitartókkal (tartozék). A MonoTel 2, LumeroTel 2, VarioTel 2 és TempoTel 2 bizonyítják, hogy a távirányítók új generációja 
alkalmas a modern vezérlőrendszerek valamennyi követelményének teljesítésére.

  LumeroTel 2
•   1 csatornás kézi 

távirányító

•  LED állapotjelző

•  Kézi/automata 

kapcsológomb 

LED kijelzővel

  VarioTel 2
•  Csoportvezérlő kézi távirányító

•  5 egyedi + 1 központi csatorna

•  LED állapotjelző

•  Kézi/automata kapcsológomb 

és csatornaváltó LED kijelzővel

•  Csatornánként választható 

kézi/automata üzemmód

ProLine 2 – új kézi távirányítók                                                                                                                                     
a maximális kényelemért

  TempoTel 2
•  Kézi távirányító kijelzővel 

•  10 egyedi + 2 csoport + 

1 központi csatorna

•  LED állapotjelző

•  Kézi/automata kapcsológomb 

LED és szöveges kijelzővel

•  Világító kijelző a menü 

kiválasztásához

•  Kényelmes kezelés és  

csatornaválasztás joystickkal

•  Nyelvválasztás

•  Astro- és szabadságprogram

•  Napi és heti programokA legfontosabb műszaki tulajdonságok
• Intelligens hálózat a nagyobb megbízhatóságért és teljesítményért
• Megbízható rádiójeltovábbítás (5 ugrásig)
• Automatikus visszajelzés
• Közvetlen visszajelzés a kézi távirányítóra
• Teljes kompatibilitás az elero egyirányú rádióvezérlő készülékeivel
• Interferencia- és zavarásmentes a 868 MHz frekvencia használata
• Nem zavarja a DECT, WLAN és PMR rendszereket sem

Előnyök a felhasználóknak
•   A távirányítók és a falitartók formatervezett kivitelben 

fehér, ezüst és titánszürke színekben kaphatók
• Könnyű kezelhetőség a nagy gombok és az átgondolt kialakítás miatt.
• Nagyobb biztonság az új, okos technológia miatt.
•  A jel haladásának folyamata közvetlenül leolvasható a távirányítóról, 

jól áttekinthető a rendszer.
•  Alacsony teljesítményigény (max. 10W) a rövid rádiójel sugárzás miatt.
•  2db normál (AA) ceruzaelemmel működik (tartozék).

  MonoTel 2
•  1 csatornás kézi 

távirányító

•  LED állapotjelző



Az Ön elero partnere: 
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www.elero.hu

ProLine 2 – kézi távirányítók, 
az innováció és a design találkozása 

Beépíthetők:

Redőnyökhöz
Napellenzőkhöz/rolettákhoz                                      
Zsaluziákhoz
Világításhoz/fűtéshez

Használható mint:
Egyedi vezérlő
Csoportvezérlő
Központi vezérlő

Funkciók:
Kézi/automata átkapcsolás
Fel–stop–le gombok
Többcsatornás adó
Állítható Astro program.
Csatornánként beállítható időzítés
Több nyelvű programozás                                                                                                                          
Köztes pozíció
Szellőztető pozíció
Billentő pozíció/ponyvafeszítés
Szabadság program
Automatikus nyári/téli időszámítás átváltás
Futásidő állítás
 
Új funkciók:
Visszaigazolás kijelző
Visszaigazolás hibás működésről a riasztóhoz
Visszaigazolás a kézi/automata üzemmódról
Visszaigazolás a pozícióról
Csatornánkénti programozhatóság
Programozás menüben
Csoportképzés menüben
Elnevezhető csatornák
Kompatibilis az elero egyirányú rendszerekkel
Alapszínek: fehér, ezüst és titánszürke
Mágneses falitartó (tartozék)
Normál (AA) ceruzaelem (tartozék)
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ProLine 2 kézi távirányítók
funkcióinak áttekintése

Látogassa meg honlapunkat!

Az ott látható 3D animációs klip

segítségével könnyű megérteni

a kétirányú rádióvezérlés 

előnyeit.


