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Era P Serie

de dimmerfunctie en maakt het mogelijk om 
zowel de lichtsterkte van de verlichting als 
de manoeuvreersnelheid van de Era Inn Edge 
motoren te regelen. 

Eenvoudige programmering  
Opslag van dezelfde zender in meerdere zonweringen 
of rolluiken om groepen te creëren. De functie Memo 
Group zorgt voor het oproepen van de laatste 
meervoudige groep. Mogelijkheid om automatisch 
nieuwe zenders op afstand te dupliceren, door de 
nieuwe zender naast de reeds opgeslagen zender te 
houden en op een toets te drukken.

Langdurige werking 
(twee alkalinebatterijen 1,5 V AAA).
Groot bereik 200 m in de open ruimte, 35 m in 
gebouwen.

Comfort 
Dankzij de schuifregelaar kunt u met een eenvoudige 
aanraking de stand van de jaloezieën comfortabel 
aanpassen ("Tilting”-functie) of de zonwering en het 
rolluik in de positie brengen die overeenkomt met 
het punt van bediening, van 0 tot 100% van de slag 
(functie "Go To Position").

Draagbare radiozenders voor 
bediening van zonweringen, 
rolluiken en verlichting met ON-
OFF-functie en dimmer slider.  

1-, 6- en 18-kanaals versies, voor het beheer van 
maximaal 18 groepen op afzonderlijke wijze, in groep 
of meervoudige groep, ook met afzonderlijke activering 
van de klimaatsensoren.

433,92 MHz, rolling code met zelflering.

Ergonomisch design en intuïtief gebruik.

Een eenvoudige klik om altijd over het juiste 
licht te beschikken: de bedieningstoetsen Sun 
for You, weergegeven door middel van speciale 
leds, schakelen de ontvangst van de automatische 
commando's verzonden door de in het systeem 
aanwezige klimaatsensoren in en uit.

De Era P Vario versie is uitgerust met een 
schuifregelaar voor de analoge bediening van 

Draagbaar, voor de bediening van zonweringen, 
rolluiken en verlichting 

SELECTIELED

Omhoog

Stop

Omlaag

Slider voor 
dimmerfunctie

Selectietoetsen van de 
groep

Toetsen “Sun for You” 
voor inschakeling en 
uitschakeling van de 
zonsensoren 



4141

P6SVP6SP6P1S P1VP1 P18

Code Beschrijving Stuks/Verp.

P1 Draagbare zender voor de bediening van 1 systeem van elektrische verbruikers of groep van automatiseringen 1

P1S Draagbare zender voor de bediening van 1 systeem van elektrische verbruikers of groep van automatiseringen, 
met zon on/off toetsen

1

P6 Draagbare zender voor de bediening van 6 systemen van elektrische verbruikers of groepen van automatiserin-
gen, activeerbaar in  enkelvoudige of meervoudige groepsmodus

1

P6S Draagbare zender voor de bediening van 6 systemen van elektrische verbruikers of groepen van automatiserin-
gen, activeerbaar in  enkelvoudige of meervoudige groepsmodus, met zon on/off toetsen

1

P18 Draagbare zender voor de bediening van 18 systemen van elektrische verbruikers of groepen van automatise-
ringen, activeerbaar in  enkelvoudige of meervoudige groepsmodus

1

P1V Draagbare zender voor de bediening van 1 systeem van elektrische verbruikers met dimmer slider of 1 groep 
van automatiseringen

1

P6SV Draagbare zender voor de bediening van 6 systemen van elektrische verbruikers of groepen van automatiserin-
gen, activeerbaar in  enkelvoudige of meervoudige groepsmodus, dimmer slider en zon on/off toetsen

1

TECHNISCHE KENMERKEN
Code P1, P1S, P6, P6S, P18, P1V, P6SV

Voeding (Vdc) Alkalinebatterijen - 2 x1,5 V type AAA 

Duur batterij Circa 2 jaar met 10 bedieningen per dag

Frequentie 433,92 MHz ± 100 KHz

Beschermingsgraad (IP) 40 (Gebruik in huis of in beschermde omgevingen)

Gemiddeld bereik (m) Geschat Gemiddeld bereik 200 in de open ruimte, 35 in gebouwen

Radio Codering Rolling Code (o-Code)

Werkingstemperatuur (°C min/max) -5 ÷ +55 

Afmetingen (mm) 49x150x14

Gewicht (g) 85
 

Eenvoudige automatische duplicatie door twee 
zenders naast elkaar te houden.

Intuïtieve programmeringsprocedure met de 
toetsen op de achterkant van de zender.

Handige wandsteun, standaard geleverd.
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W1 W6SW1S W6

Era W Serie
Wandzender voor het bedienen van zonweringen en 
rolluiken

Eenvoudige programmering 
Voor Nice buismotoren met ingebouwde radio-
ontvanger is het mogelijk om een eenvoudigere 
programmeerprocedure uit te voeren dankzij de 2 toetsen 
op de achterkant van de zender, in het batterijvak. 

Beperkte installatie- en servicetijden Mogelijkheid 
om automatisch nieuwe zenders te dupliceren, ook op 
afstand, door de nieuwe zender naast de al opgeslagen 
zender te houden en op een toets te drukken.

Gemak 
Voeding met 2 mini-staafbatterijen  
(1.5 Vdc AAA) die in de handel verkrijgbaar zijn.

Beheer van de zonnesensor 
Bij de versies W1S en W6S kan dankzij de functie 
“Sun for You”, bediend met de toetsen Zon On en 
Zon Off, de communicatie met de zonsensoren van 
de installatie (Nemo WSCT, Nemo SCT, Volo-S) in- en 
uitgeschakeld worden. Bovendien is het dankzij de 
twee LED-INDICATOREN van de bedieningstoetsen 
“Sun for You” eenvoudig om de status (aan/uit) 
van de zonsensor voor de geselecteerde groep/
automatisering te kennen.

Radiografische wandzenders voor 
het bedienen van zonweringen en 
rolluiken.

Beschikbaar in de 1- en 6-kanaals versie, voor het 
beheer van maximaal 6 automatiseringsgroepen op 
afzonderlijke wijze, in groep of meervoudige groep, ook 
met afzonderlijke activering van de klimaatsensoren.
 
433,92 MHz, rolling code met zelflering. 

Eenvoudig beheer van de groepen: mogelijkheid 
om dezelfde zender voor meerdere zonweringen, 
screens of rolluiken op te slaan om groepen te 
creëren.

De functie MemoGroup slaat de laatste 
automatisering of groep van automatiseringen in 
het geheugen op. Op deze manier, wanneer een 
commandotoets (omhoog, stop, omlaag) wordt 
geselecteerd, wordt de groep opgeroepen zonder dat 
deze opnieuw geselecteerd hoeft te worden.

Omhoog

Stop

Omlaag

Selectietoetsen van de 
groep

SELECTIELED

Toetsen “Sun for You” 
voor inschakeling en 
uitschakeling van de 
zonsensoren 

Code Beschrijving Stuks/Verp.

W1 Zender in wandversie voor de bediening van 1 systeem van elektrische verbruikers of groep 
van automatiseringen

1

W1S Zender in wandversie voor de bediening van 1 systeem van elektrische verbruikers of groep 
van automatiseringen, met zon on/off toetsen

1

W6 Wandzender voor de bediening van 6 systemen van elektrische verbruikers of groep van 
automatiseringen activeerbaar op enkelvoudige of meervoudige groepswijze

1

W6S Wandzender voor de bediening van 6 systemen van elektrische verbruikers of groepen van 
automatiseringen, activeerbaar in enkelvoudige of meervoudige groepsmodus, met zon on/
off toetsen

1

TECHNISCHE KENMERKEN
Code

Voeding (Vdc)

Duur batterij 

Frequentie

Beschermingsgraad (IP)

Gemiddeld bereik

Radio Codering

Werkingstemperatuur (°C min/max)

Afmetingen (mm)

Gewicht (g)

W1, W1S, W6, W6S

2 alkalinebatterijen van 1.5 Vdc type AAA 

Ongeveer 2 jaar met 10 verzendingen per dag

433,92 MHz (±100 kHz)

40 (gebruik in huis of in beschermde omgevingen)

Geschat 200 m in de open ruimte; 35 m in gebouwen

Rolling Code 

-5°; +55°

80x80x15 

70

Eenvoudige automatische duplicatie door twee 
zenders naast elkaar te houden

Intuïtieve programmeringsprocedure dankzij de 
toetsen op de achterkant van de zender

Volledig verzonken wandsteun inbegrepen in 
de verpakking

Esc-  
toets

PRG-
toets
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