
Rádiový stmívač do krabice
RDP-21
• Jmenovité napájecí napětí 230 V AC,
• Dvousměrný přenos – vizualizace stavu 

stmívače (ON/OFF) a informace o hodnotě 
světelné intenzity v mobilní aplikaci,

• Stmívání je realizováno jako „leading edge“,
• Spolupracuje s osvětlením:

 ° běžná žárovka a halogen 230 V,
 ° zdroje světla napájená prostřednictvím,
 ° vybrané stmívatelné LED žárovky a 
kompaktní zářivky CFL,

• Programovatelný vnější vstup,
• Možnost zapojení monostabilních nebo 

bistabilních spínačů (tlačítko nebo vypínač),
• 4 pracovní režimy při spolupráci s vysílači 

(1tlačítkový, 2tlačítkový, časový, komfortní),
• 2 pracovní režimy při spolupráci s řídící 

jednotkou (zapni/vypni + regulace intenzity 
svícení, časový),

• Paměť naposledy nastavené světelné intenzity,
• Programovatelný čas rozjasňování a stmívání
• Programovatelná úroveň maximální a minimální 

intenzity svícení.

Ovládání žaluzií do krabice
SRP-22
• Jmenovité napájecí napětí 230 V AC,
• Ovládání okenních rolet nebo jiných zařízení 

napájených jednofázovým pohonem 230 V AC,
• Dvousměrný přenos – informace o aktuální 

pozici rolety v mobilní aplikaci (% uzavření),
• Maximální zatížení 350 W (2 A) – AC-3,
• Programovatelný vnější vstup (funkce lokálního 

nebo centrálního ovládání),
• Možnost připojení jednoduchého nebo dvojitého 

tlačítka,
• Programovatelný čas pohybu žaluzie, 
• 2 programovatelná „oblíbená“ nastavení pro 

vysílače a vnější vstupy, 
• Maximálně 4 programovatelná nastavení 

„oblíbené“ z úrovně aplikace,
• 2 pracovní režimy pro spolupráci s vysílači 

(lokální/centrální), 
• Z úrovně aplikace ovládání typu otevři – zastav 

– zavři + ovládání posuvníkem,
• Možnost aktualizace programu.

Ovládání žaluzií modulové
Dvojité – 2kanálové
SRM-22  
• Jmenovité napájecí napětí 230 V AC,
• Ovládání okenních rolet nebo jiných zařízení 

napájených jednofázovým pohonem 230 V AC,
• Nezávislé ovládání 2 žaluzií (pohonu žaluzií),
• Kompatibilní s řídící jednotkou a vysílači EXTA 

LIFE,
• Dvousměrný přenos – informace o aktuální 

poloze žaluzie v mobilní aplikaci, 
• Maximální zatížení 350 W (2 A) třída AC-3 na 

každou žaluzii.

Rádiové teplotní čidlo
GKN-01
• Rádiové čidlo se 4 vstupy (4kanálové),
• Nominální napájení 12 V DC,
• Spolupracuje s rezistentními čidly NTC 10 K 

(sonda NTC-03),
• Vzdálené ovládání procesů v systému EXTA 

LIFE,
• Možnost vzdálené aktualizace programu,
• Možnost vzdáleného nastavení parametrů 

každého měřícího kanálu,
• Kódovaný rádiový přenos,
• Malé rozměry umožňují montáž do instalační 

krabice,
• Velký dosah funkce.

Rádiové teplotní čidlo
RCT-21 
• Rádiové čidlo se 4 vstupy (4kanálové),
• Nominální napájení 12 V DC,
• Spolupracuje s rezistentními čidly NTC 10 K 

(sonda NTC-03),
• Vzdálené ovládání procesů v systému EXTA 

LIFE,
• Možnost vzdálené aktualizace programu,
• Možnost vzdáleného nastavení parametrů 

každého měřícího kanálu,
• Kódovaný rádiový přenos,
• Malé rozměry umožňují montáž do instalační 

krabice,
• Velký dosah funkce.

Rádiové teplotní čidlo
RCT-22 
• Integrovaný digitální teplotní senzor,
• Napájení bateriové CR2032,
• Vzdálené ovládání procesů v systému EXTA 

LIFE,
• Možnost vzdálené aktualizace naprogramování,
• Možnost vzdáleného nastavení parametrů 

každého měřícího kanálu,
• Kódovaný rádiový přenos,
• Malé rozměry umožňují montáž do instalační 

krabice,
• Velký dosah funkce.

Rádiová teplotní hlavice 
RGT-01 
• Napájení bateriemi,
• Připojení EXTA LIFE,
• Displej,
• Teplotní čidlo,
• Možnost automatické práce nebo spolupráce s 

EXTA LIFE,
• Jednoduchá montáž přímo u radiátoru. 

Rádiový přijímač do krabice
1kanálový
ROP-21
• Jmenovité napájecí napětí 230 V AC,
• Dvousměrný přenos – vizualizace stavu 

přijímače v aplikaci,
• Výstupní beznapěťový kontakt,
• Programovatelný stav výstupu po zániku 

napájecího napětí,
• Programovatelný vnější vstup,
• Možnost zapojení monostabilních nebo 

bistabilních spínačů (tlačítko nebo vypínač),
• 4 pracovní režimy při spolupráci s vysílači 

(zapni/vypni, bistabilní, monostabilní, časový),
• 2 pracovní režimy při spolupráci s řídící 

jednotkou (zapni/vypni, časový),
• Nezávislé nastavení časů zapnutí pro vysílače, 

řídící jednotku, a vnější vstupy,
• Ovládání osvětlení, elektromagnetických zámků 

apod.

Rádiový přijímač do krabice
2kanálový
ROP-22
• Jmenovité napájecí napětí 230 V AC, 
• 2 výstupní kanály (napětí 230 V AC),
• Dvousměrný přenos – vizualizace obou výstupů 

přijímače v aplikaci,
• Programovatelný stav výstupů po zániku 

napájecího napětí,
• 2 programovatelné vnější vstupy,
• Možnost zapojení monostabilních nebo 

bistabilních spínačů (tlačítko nebo vypínač),
• 4 pracovní režimy při spolupráci s vysílači 

(zapni/vypni, bistabilní, monostabilní, časový),
• 2 pracovní režimy při spolupráci s řídící 

jednotkou (zapni/vypni, časový),
• Nezávislé nastavení časů zapnutí pro vysílače, 

řídící jednotku, a vnější vstupy,
• Nezávislé časy pro každý z výstupů,
• Ideální pro ovládání světelných obvodů.

Rádiový přijímač modulový
2kanálový
ROM-22 
• Jmenovité napájecí napětí 230 V AC,
• Kompatibilní s řídící jednotkou a vysílači 

systému EXTA LIFE,
• 2 výstupní kanály (2x beznapěťový kontakt NO/

NC),
• Dvousměrný přenos – vizualizace obou výstupů 

přijímače v aplikaci,
• Programovatelný stav výstupů po zániku a 

návratu napájecího napětí,
• 2 programovatelné vnější vstupy,
• Možnost zapojení monostabilních nebo 

bistabilních spínačů (tlačítko nebo vypínač),
• 4 pracovní režimy při spolupráci s vysílači 

(zapni/vypni, bistabilní, monostabilní, časový).

Rádiový přijímač modulový
4kanálový
 ROM-24 
• Jmenovité napájecí napětí 230 V AC,
• Kompatibilní s řídící jednotkou EFC-01 a 

vysílači systému EXTA LIFE,
• 4 výstupní kanály (4x beznapěťový kontakt NO/

NC),
• Dvousměrný přenos – vizualizace výstupů 

přijímače v aplikaci,
• Programovatelný stav výstupů po zániku 

napájecího napětí,
• 4 programovatelné vnější vstupy,
• Možnost zapojení monostabilních nebo 

bistabilních spínačů (tlačítko nebo vypínač),
• 4 pracovní režimy při spolupráci s vysílači 

(zapni/vypni, bistabilní, monostabilní, časový),
• 2 pracovní režimy při spolupráci s řídící 

jednotkou (zapni/vypni, časový),
• Nezávislé nastavení časů zapnutí pro vysílače, 

řídící jednotku, a vnější vstupy,
• Možnost vzdálené aktualizace naprogramování,
• Montáž v rozvodnici na lištu TH35.
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Rádiový vysílač do krabice
RNP-21 
• Rádiový vysílač pro montáž do instalační 

krabice (minimální průměr 60 mm),
• Dálkové ovládání spotřebiči EXTA LIFE,
• Montáž pod klasická instalační zařízení,
• Možnost nezávisle ovládat maximálně 4 obvody 

(spotřebiče),
• Kódovaný rádiový přenos,
• Napájení 230 V AC,
• Velký dosah činnosti.

Rádiový vysílač do krabice
RNP-22 
• Rádiový vysílač se 4-mi vstupy (čtyř kanálový),
• Dálkové ovládání spotřebičů systému EXTA 

LIFE,
• Montáž pod klasická instalační zařízení,
• Možnost nezávisle ovládat maximálně 4 obvody 

(spotřebiče),
• Kódovaný rádiový přenos,
• Napájení bateriemi,
• Velký dosah činnosti.

Rádiový vysílač modulový 
RNM-24 
• Dálkové ovládání spotřebičů systému EXTA 

LIFE,
• Možnost nezávisle ovládat maximálně 4 obvody 

(spotřebiče),
• Kódovaný rádiový přenos,
• Napájení 230 V AC,
• Velký dosah činnosti,
• Odnímatelná anténa – možnost připojit vnější 

anténu.

Klávesový vysílač – 2kanálový 
S čidlem teploty
RNK-22
• Rádiový vysílač 1klávesový (2kanálový),
• Dálkové ovládání spotřebičů EXTA LIFE, 
• Možnost nezávislého ovládání dvou spotřebičů, 

kódovaný rádiový přenos,
• Integrované vnější teplotní čidlo,
• Měření teploty realizováno čidlem: -40°C do 

+125 °C, 
• Napájení bateriemi,
• Velký dosah činnosti (až 350 m v otevřeném 

terénu).

Klávesový vysílač – 4kanálový
S čidlem teploty
RNK-24
• Rádiový vysílač 2klávesový (4kanálový),
• Dálkové ovládání spotřebičů EXTA LIFE,
• Možnost nezávislého ovládání čtyř spotřebičů, 
• Kódovaný rádiový přenos,
• Integrované vnější teplotní čidlo,
• Měření teploty realizováno čidlem: -40 °C do 

+125 °C,
• Napájení bateriemi,
• Velký dosah činnosti (až 350 m v otevřeném 

terénu).

Dálkové ovládání 2kanálové
P-457/2
• Rádiové dálkové ovládání 2tlačítkové 

(2kanálové),
• Dálkové ovládání spotřebičů systému EXTA 

LIFE,
• Možnost nezávisle ovládat 2 spotřebiče,
• Kódovaný rádiový přenos,
• Napájení bateriemi,
• Malé rozměry, ergonomická silikonová tlačítka,
• Velký dosah funkcí (do 350 m v otevřeném 

prostoru).

Dálkové ovládání 4kanálové
P-457/4
• Rádiové dálkové ovládání 4tlačítkové 

(4kanálové),
• Dálkové ovládání spotřebičů systému EXTA 

LIFE,
• Možnost nezávisle ovládat 4 spotřebiče,
• Kódovaný rádiový přenos,
• Napájení bateriemi,
• Malé rozměry, ergonomická silikonová tlačítka,
• Velký dosah funkcí (do 350 m v otevřeném 

prostoru).

Dálkové ovládání 8kanálové
P-456/8 
• Rádiové dálkové ovládání 8tlačítkové 

(8kanálové),
• Možnost nezávisle ovládat 8 spotřebičů,
• Kódovaný rádiový přenos,
• Napájení bateriemi,
• V krytu je umístěn magnet, který umožňuje 

uchycení ovládače na kovovém povrchu, 
(kovový úchyt je součástí dodávky),

• Možnost současně zapnout/vypnou větší počet 
spotřebičů systému EXTA LIFE

• Velký dosah funkcí (do 350 m v otevřeném 
prostoru).

Dálkové ovládání 36 kanálové
P-456/36
• Rádiové dálkové ovládání 8tlačítkové 

(36kanálové),
• Možnost nezávisle ovládat 36 spotřebičů nebo 

18 žaluzií,
• Kódovaný rádiový přenos,
• Napájení bateriemi,
• V krytu je umístěn magnet, který umožňuje 

uchycení ovládače na kovovém povrchu, 
(kovový úchyt je součástí dodávky),

• Možnost současně zapnout/vypnou větší počet 
spotřebičů systému EXTA LIFE,

• Velký dosah funkcí (do 350 m v otevřeném 
prostoru).

INTELIGENTNÍ DŮM

Systém Inteligentního domu Exta Life umožňuje ovládat 
osvětlení, žaluzie a činnost elektrických zařízení v 
bytových i kancelářských instalacích. Zahrnuje skupinu 
vzájemně spolupracujících výrobků: vysílače, přijímače, 
čidla a řídící jednotky. Přenos mezi jednotlivými zařízeními 
systému probíhá v pásmu 868 MHz s kódováním 
zabezpečeným 128 bitovým heslem. Tím je zajištěna 
vysoká bezpečnost přenosu.

Velký dosah činnosti dosahující 350 metrů v otevřeném 
terénu zajišťuje bezchybnou činnost doma i v kanceláři. 
Při tvorbě systému jsme se opírali o dlouholeté zkušenosti 
z výroby bezdrátových ovládacích systémů a sledovali 
nejnovější trendy v bezdrátové komunikaci na světových 
trzích.

Charakteristickým rysem EXTY LIFE je obousměrná 
komunikace mezi řídící jednotkou a přijímači. To přináší 
informace o aktuálním stavu elektrických zařízení 
(osvětlení, žaluzie, brány, vrata …) do mobilní aplikace.

Systém je navržen pro maximální jednoduchost instalace 
a nastavení. Nabízí možnost vzdáleného připisování a 
odstraňování vysílačů ke zvoleným přijímačům, jejich 
nastavení a změny v naprogramování. Ovládání z úrovně 
aplikace bylo navrženo tak, aby proces zapni/vypni, 
regulace intenzity osvětlení i ovládání žaluzií byl rychlý 
a intuitivní.
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Řídící jednotka
EFC-01
• Spolupracuje s prvky systému EXTA LIFE 

(vysílače, přijímače, čidla),
• Systém se ovládá z úrovně mobilních zařízení 

– tablety, smartfóny,
• Realizace scén, časových a logických funkcí,
• Rádiový přenos v pásmu ISM 686 MHz s 

kódováním,
• Možnost lokálního ovládání v rámci domu 

a vzdáleného ovládání prostřednictvím 
internetu, 

• Dvousměrný přenos mezi přijímači v systému,
• Podpora zařízení se systémem Android a iOS,
• Velký dosah funkcí (až 350 m v otevřeném 

terénu), malé rozměry, moderní design.
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