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PLANOTIME 173,801Radiogestuurde tijdschakelklok voor aan de wand met grafisch LCD-display.

Beheert max. 6 groepen automatiseringen voor 100 gebeurtenissen/week. Compatibel met de serie FloR.

Code Beschrijving Stuks/verpak €

3V 
met 1 lithium-

batterij CR2450

(2 jaar met 10
gebeurtenissen/dag)

stroomvoorziening
(duur batterij) frequentie

uitgestraald
vermogen bereik codering

resolutie 
klok

precisie 
klok

aantal
gebeurtenissen 

per week bedrijfstemp.
afmetingen

gewicht

PLANOTIME

433,92MHz
± 100KHz

geschat 
op ongeveer

1mW

geschat op 25m
binnenshuis,

200m 
in openlucht

52Bit 
digitaal 52bits

(4,5 biljoen
combinaties)

1 minuut ± 150
seconden/jaar 100 -20° ÷ +55°

80x80x12mm

75g

Planotime
Radiogestuurde tijdschakelklok
voor 7 dagen, voor het beheren
van max. 6 groepen
automatiseringen voor 100
gebeurtenissen / week.

Zeer plat en gemakkelijk te installeren,
ook dankzij de houder die helemaal verdwijnt.
Ergonomisch design en gebruiksvriendelijk;
met weergave op het LCD-display van:
datum, tijd, groepen, manoeuvre 
en status van de functies.

Frequentie 433,92MHz met 52bits-
codering “Rolling code”, die 4,5 x 1015

combinaties genereert, zelflerend.
Compatibel met de systemen FloR en kan
ook verschillende soorten automatiseringen
zoals poorten, garagepoorten of andere
inrichtingen beheren, mits deze door
ontvangers uit de serie FloR aangestuurd
worden.
Bereik 200m buitenshuis en 25m
binnenshuis.

Geavanceerde functies: 
• “random”, hiermee wordt gesimuleerd 

dat er iemand in huis is door de door 
u gekozen automatiseringen te laten 
werken terwijl u met vakantie bent;

• “nicetime” hiermee kunt u tijdelijk 
de automatismen buiten werking stellen 
om bijvoorbeeld de ramen te lappen;

• zon On/Off hiermee kunt u al dan niet 
de zon- en regensensor indien die
geïnstalleerd is, in werking laten treden;

• easy program: hiermee wordt het
programmeren voor het openen en sluiten
uiterst gemakkelijk: Planotime registreert 
alle gebeurtenissen tijdens een week; in alle
weken daarop worden ze telkens opnieuw
zo uitgevoerd, nadat de automatische
werking ingesteld is.

Technische
gegevens

Grote autonomie:
gemakkelijk te vervangen

lithiumbatterij met een
levensduur van 2 jaar

Multifunctioneel 
LCD-display


