
NICE ERA KRONO
ČASOVÝ 
PROGRAMÁTOR 
UNIVERZÁLNÍ A
SNADNO POUŽITELNÝ



ERA KRONO

VELKÝ DISPLEJ 2,9"

ZOBRAZOVÁNÍ STAVU 
AUTOMATIZAČNÍCH TECHNIK

TLAČÍTKA NAHORU/STOP/DOLŮ, KTERÁ V 
PROGRAMOVACÍM REŽIMU UMOŽŇUJÍ 
PROCHÁZET MENU

PRAKTICKÝ KURZOR PRO 
NASTAVENÍ VOLBY 
4 RŮZNÉ REŽIMY 
(PROGRAMOVÁNÍ, 
AUTOMATICKÝ, MANUÁLNÍ, 
DOVOLENÁ)

TLAČÍTKA PRO VÝBĚR KANÁLŮ

Týdenní časový programátor, nástěnný, 
bezdrátový nebo připojený kabelem.Spravuje až 6 
nezávislých kanálů, je schopný si zapamatovat 
maximálně 30 událostí.

Intuitivní programování 

Snadná konfigurace parametrů zařízení a 
naprogramování událostí díky intuitivnímu 
navigačnímu menu, praktickým výběrovým 
tlačítkům a velkému displeji.

Snadné používání 
Kurzor umístěný v horní části programátoru 
umožňuje uživateli přecházet snadno a rychle z 
jednoho provozního režimu do druhého.
Na grafickém LCD displeji může uživatel kdykoliv 
zobrazit parametry, které ho zajímají (datum, 
čas, pohyb, stav a funkce).

KÓD POPIS KS/BAL.
KRONO 1WW KRONO 1WW NÁSTĚNNÝ ČASOVÝ PROGRAMÁTOR, BEZDRÁTOVÝ, S GRAFICKÝM 

LCD-DISPLEJEM, NAPÁJENÍ Z BATERIE, OVLÁDÁNÍ 1 RÁDIOVÉHO KANÁLU
1

KRONO 6WW KRONO 6WW NÁSTĚNNÝ ČASOVÝ PROGRAMÁTOR, BEZDRÁTOVÝ, S GRAFICKÝM 
LCD-DISPLEJEM, NAPÁJENÍ Z BATERIE, OVLÁDÁNÍ 6 RÁDIOVÝCH KANÁLŮ

1

KRONO 1WC KRONO 1WC NÁSTĚNNÝ ČASOVÝ PROGRAMÁTOR S GRAFICKÝM LCD-DISPLEJEM, 
NAPÁJENÍ ZE SÍTĚ, OVLÁDÁNÍ 1 SKUPINY POHONŮ, PŘIPOJENÝCH KABELY

1

Bezpečný

Možnost zadání PIN pro přístup k režimu 
"Programování", čímž se dá předejít náhodným 
změnám nastavených parametrů.

Kromě toho je možné zablokovat klávesnici, když je 
vysílač přepnutý do „Manuálního“ režimu, aby 
zařízení nemohly používat neoprávněné osoby. 

Maximální přizpůsobení

Možnost úpravy jednotlivých parametrů v 
událostech, aniž by bylo nutné je nejprve odstranit a 
pak znovu vytvářet. Události je možné snadno 
kopírovat, což urychluje tvorbu nových scénářů, 
které se navzájem liší jen v některých detailech. 

Uživatel může dočasně deaktivovat požadované 
události a později je opět aktivovat.

Velký dosah

200 m ve volném prostoru, 25 m v interiérech.

Ergonomický design, velmi tenký a snadno 
instalovatelný
Jednoduché připevnění na stěnu pomocí praktického 
zapuštěného držáku. Standardní rozměry ve srovnání 
s běžnými nástěnnými držáky se dvěma moduly.

TECHNICKÉ PARAMETRY
KÓD
NAPÁJENÍ (ŽIVOTNOST BATERIE)

FREKVENCE

VYZAŘOVANÝ VÝKON

STUPEŇ KRYTÍ (IP)

PŘIBLIŽNÝ DOSAH (m)

KÓDOVÁNÍ

ROZLIŠENÍ ČASU

PŘESNOST ČASU

POČET ZAPAMATOVATELNÝCH UDÁLOSTÍ

ROZMĚRY (mm)

HMOTNOST (g)

KRONO 1WW KRONO 6WW KRONO 1WC

KRONO 1WW KRONO 6WW KRONO 1WC
120/230 Vac (50/60 Hz)

-
3 V S 1 LITHIOVOU BATERIÍ CR2450 (2 ROKY PŘI 10 UDÁLOSTECH/DEN)

433,92 MHz ± 100 kHz
PŘIBLIŽNĚ <1 mW -

40
-200 NA VOLNÉM PROSTRANSTVÍ, 25 V INTERIÉRECH

66 BITŮ, 4.5 MILIÓNU MILIARD KOMBINACÍ -
1 MINUTA

± 150 SEKUND/ROK

30
80x80x20 v. 80x80x50 v.

85 95

MOC € BEZ DPH
77,82

96,98

49,25



• JEDNODUCHÉ A INTUITIVNÍ PROGRAMOVÁNÍ

1. Přesunutím přepínače MODE na
PROG začne blikat položka SET.

2. Pomocí tlačítek UP a DOWN je možné
se přesouvat mezi položkami v menu.

3. Potvrzením OK se blikání přesune do
středu displeje, aby bylo možné zadat
hodnoty anebo vybrat jednu z
možností.

4. Po potvrzení hodnoty se výběr
automaticky přesune na následující
položku v menu.

• VYSOKÝ STUPEŇ PŘIZPŮSOBENÍ
POŽADAVKŮM 

Sluneční čas

Automaticky sleduje změnu času východu 
a západu slunce jednoduchým výběrem 
nejbližšího města: můžete vstávat při 
požadované intenzitě světla, stahovat 
nebo vytahovat rolety při západu slunce 
během celého roku aniž byste museli 
událost přeprogramovat. 

Memo Group
Umožňuje ovládat, současně nebo 
nezávisle, až 6 skupin automatizačních 
technik s možností přiřadit libovolné 
funkce jednotlivým pohonům; například je 
možné aktivovat funkci „sluneční čas“ 
pouze pro rolety nebo žaluzie v ložnicích a 
funkci „dovolená“ pouze pro okna, která 
jsou směrovaná do ulice.

On/Off povětrnostní senzory
Aktivuje nebo deaktivuje reakci 
povětrnostních senzorů a umožňuje zvolit, 
který z pohonů, propojených se senzorem, 
má reagovat na změnu povětrnostních 
podmínek.

PRAKTICKÝ A KOMFORTNÍ, 
VŽDY NA DOSAH

• 3 RŮZNÉ REŽIMY POUŽÍVÁNÍ

"Automatický"
Samostatně vykonává
naprogramovanéudálosti ve
stanoveném čase.

"Manuální"
Umožňuje používat Era Krono jako
dálkový ovladač pro posílání
příkazů nahoru, stop a dolů.

"Dovolená"
Vykonává nahodile naprogramované
události, aby simuloval přítomnost v
domě, i když jeho majitel odcestoval,
což by mělo odradit případné pokusy
o vniknutí do budovy.



Nice SpA
Oderzo TV Italia

www.niceforyou
.com
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TECHNOLOGIE 
SNADNÁ JAKO 
GESTO

NICE, SNADNÁ ŘEŠENÍ PRO DOMY A BUDOVY
SYSTÉMY PRO AUTOMATIZACI A OVLÁDÁNÍ BRAN, 
GARÁŽOVÝCH VRAT, ROLET, MARKÝZ A ZABEZPEČOVACÍCH 
SYSTÉMŮ, INTEGROVANĚ SPRAVOVANÉ PROSTŘEDNICTVÍM 
INTELIGENTNÍCH A INTUITIVNÍCH ROZHRANÍ: PRAKTICKÁ, 
FUNKČNÍ A ELEGANTNÍ ŘEŠENÍ, PRO LEPŠÍ ŽIVOT KDEKOLIV. 

Nice záleží na životním prostředí. 
Používáním přírodního papíru předchází 
nadměrné těžbě surovin a kácení lesů.
Méně odpadu, úspora energií a zlepšení 
kvality životního prostředí. 

Naše výrobky a naše technologie 
jsou chráněné patenty, 
designovými modely a značkami. 
Jakékoliv porušení tohoto 
vlastnictví bude stíhané právní 
cestou. 

KOVIAN, s.r.o.
Športová 749
900 61 Gajary
+421 34 774 6006
kovian@kovian.sk




