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TT1N

TT1L

79,00

98,00

1

1

voor 1 230Vac-motor  van max. 500W, met ingebouwde radio-ontvanger.

2 manieren van programmering en programmeerbare werkingsduur 

voor verlichtings- en irrigatie-installaties, 230Vac van max. 500W, met ingebouwde radio-ontvanger.

2 manieren van programmering en 2 tijdschakelklokken voor automatische uitschakeling.

Code Beschrijving Stuks/verpak €
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Voor een completere 
automatiseringsinstallatie 

biedt Nice de besturingseenheid TT1L, 
ideaal voor verlichtingsinstallaties, 

irrigatiepompen, en in het algemeen 
voor het aansturen van apparaten 
met een netspanning van 230Vac 

en vermogen van max. 500W.

Mindy TT
Besturingseenheid miniformaat
met doorvoerinstallatie,
beschermingsklasse IP55.
Met geïntegreerde radio-ontvanger
433,92MHz met meer dan 
4,5 x 1015 combinaties.
Zelflerend voor de zenders uit 
de serie Flo, FloR, VeryVE, 
VeryVR, Smilo en Planotime.

TT1N voor zonwering en rolluiken
• voor motoren van max. 500W maximale

flexibiliteit bij de bediening van de motor 
met 2 manieren om de zenders in het
geheugen op te slaan
Modus  DE: OMHOOG - STOP - OMLAAG
Modus  II: STAP-VOOR-STAP - ALLEEN
OMHOOG ALLEEN OMLAAG - STOP

• geheugenopslag van max. 30 zenders
• intern klemmenbord voor de aansluitingen
• beheert de nieuwe klimaatsensors S-Radio

voor gesynchroniseerde instructies
• werkingsduur programmeerbaar van een

minimum van 4” tot een maximum van 4’

TT1L voor verlichtingsinstallaties,
irrigatiepompen, etc...
• voor het aansturen van apparaten 

met een netspanning van 230Vac 
met vermogen van max. 500W

• geheugenopslag van max. 30 zenders
• intern klemmenbord voor de aansluitingen
• beheert max. 2 tijdschakelklokken 

voor automatische uitschakeling
• maximale flexibiliteit bij de bediening 

van de motor met 2 manieren om 
de zenders in het geheugen op te slaan
Modus  I: ON - OFF met aparte toetsen
Modus  II: ON - OFF - IEMAND AANWEZIG
- TIMER

• timer programmeerbaar van een minimum
van 0.5”  tot een maximum van ongeveer 9 uur


