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Het systeem bevat:
• zenders met 1,2 en 4
kanalen (FLO1R, FLO2R,
FLO4R)
• universele ontvangers met 
1 of 2 kanalen, modules, met
koppeling of IP53 buitenzender
met stap-voor-stap-, timer- en
alarmfunctie.
• antenne kan in het Lucy
knipperlicht ingebouwd
worden of in de IP53
buitenontvanger of met
bevestigingsbeugel
aangebracht worden

• zenden met variabele rolling
code: absoluut veilig en
onmogelijk de zender te
clonen! De code verandert bij
iedere zending volgens een
vooringestelde volgorde: een

FloR: 4,5 miljoen miljard combinaties,
zelflerend 433,92MHz rollingcode

• Het FloRsysteem kan met
het handpalm codeerklavier
BUPC verbonden worden
zodat de codes gemakkelijk
geprogrammeerd en beheerd
kunnen worden

• Meergebruikersysteembeh
eer dankzij de enige en
persoonlijke code: zelflerende
ontvangers kunnen maximaal
63 codes ontvangen en
opslaan met de BM250
codemodule, 255 codes met
de BM1000 module, en tot
1020 codes met de modulaire
ontvanger die 4 BM 250
modules heeft.
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algoritme zorgt ervoor dat de
gebruikte code zodanig
gemaskeerd wordt dat er geen
enkele logische relatie met de
volgende code bestaat. De
ontvanger accepteert alleen de
geprogrammeerde code
volgorde.

• Zelflerend: het is mogelijk
codes op afstand in te voeren
met een geautoriseerde zender
of via een programmeertoets
op de ontvanger, terwijl een
LED de verschillende functies
toont-b

handpalm codeerklavier 
en systeemprogrammeringssoftware
en BUPC besturing voor FloR en
hieronder CVU voor Flo (zie pag. 59).    

flo

Flo onderscheidt zich van FloR
vanwege zijn klassieke kleur
Nice blauw. Het systeem
omvat:
• zenders met 1,2 en 4
kanalen (FLO1, FLO2, FLO4)

• universele ontvangers met 
1 of 2 kanalen, modulair, met

koppeling of van buiten IP53.
• de antenne kan in het
knipperlicht Lucy ingebouwd
worden of in de IP53
buitenontvanger of met
bevestigingsbeugel

Technische eigenschappen 
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Flo: de elegante 433,92MHz met 
programmeerbare code, 1024 dipswitch
combinaties.

Nice design degelijke
en compacte
behuizing

1,2,4 kanalen, kan
niet gecloned worden

De grote en tegen
ongewenst indrukken
beschermde toetsen


