
CHRONO

To wielofunkcyjne urządzenie wprowadza in-

teligencję do budynku przy użyciu standardo-

wych systemów zdalnego sterowania pracują-

cych na częstotliwościach 433MHz i 868MHz. 

Urządzenie wyposażone jest w dwa wbudowa-

ne nadajniki i dwa odbiorniki radiowe oraz in-

terfejs Ethernet, który pozwala na podłączenie 

do sieci LAN. 

FUNKCJE

Główną funkcją CHRONO jest sterowanie urzą-

dzeniami automatyki domowej za pomocą apli-

kacji na urządzenia mobilne. 

Przy użyciu wirtualnych przycisków w telefo-

nie otworzyć można bramę, rolety czy zapalić 

światło. Wbudowany zegar czasu rzeczywistego 

pozwala na sterowanie urządzeniami według 

ustalonych harmonogramów. Harmonogram 

taki pozwala zdefi niować czas lub zakres czasu, 

w jakim urządzenia automatyki domowej mają 

zostać włączone albo wyłączone. Dzięki takie-

mu rozwiązaniu użytkownik nie musi pamiętać 

o włączeniu zraszacza czy lampy przed posesją. 

Wszystkie działania wykonane zostaną automa-

tycznie dzięki kalendarzowi harmonogramów 

i zadań. Niezaprzeczalną zaletą centrali automa-

tyki budynku 

CHRONO jest możliwość ciągłej modyfi kacji 

systemu inteligentnego budynku i urządzeń. 

W dowolnej chwili można dodać zdalnie ste-

rowane urządzenie; dodać, usunąć lub zmody-

fi kować zadania autonomicznie wykonywane 

przez centralę. Potwierdzeniem innowacyjności 

CHRONO jest wyróżnienie urządzenia Złotym Me-

dalem Międzynarodowych Targów Poznańskich 

BUDMA 2018.

www.dtm.pl

Automatyka budynku na każdą kieszeń

CHRONO – centrala 
automatyki budynku
Użytkownikom chcącym w swoich domach wprowadzić funkcjonalność inteligentnego budynku w przystępnej cenie, 
DTM System proponuje centrale automatyki budynku CHRONO.
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CHRONO – building 
automation centre

DTM System off ers the CHRONO building automation control panels to users 
who want to introduce the functionality of an intelligent building at an 
aff ordable price in their homes. 

SYSTEMY

AUTOMATYKI

433MHz
868 MHz

 Wyró nienie 
Centarli Budynku CHRONO

Z otym Medalem 
Mi dzynarodowych

 Targów Pozna skich 
BUDMA 2018

CHRONO

This multifunctional device introduces intel-

ligence to the building using standard re-

mote control systems operating at 433MHz 

and 868MHz. The device is equipped with 

two built-in transmitters and two radio re-

ceivers and an Ethernet interface that allows 

you to connect to a LAN. 

Function

The main function of CHRONO is to control 

home automation devices by means of an 

application for mobile devices. 

Using the virtual buttons on the phone, you 

can open the gate, blinds or turn on the li-

ght. Built-in real-time clock allows you to 

control devices according to set schedules. 

This schedule allows you to defi ne the time 

or range of time in which home automation 

devices are to be turned on or off . Thanks to 

this solution the user does not have to re-

member to turn on the sprinkler or the lamp 

in front of the property. All activities will be 

carried out automatically thanks to the ca-

lendar of schedules and tasks.

An undeniable advantage of the CHRONO 

building automation centre is the possibility 

of continuous modifi cation of the intelligent 

building system and devices. A remote con-

trolled device can be added at any time; you 

can add, remove or modify tasks autonomo-

usly performed by the control panel.  

The Gold Medal 
of the Poznań 
International 
Fair BUDMA 2018 
confi rms the innovation 
of the CHRONO device.

www.dtm.pl

Building automation for every budget

Sterowanie za pomocą aplikacji 

na urządzenia mobilne

Z funkcją CHRONO nie musisz pamiętać 
o włączeniu zraszacza czy lampy przed posesją
dzięki kalendarzowi harmonogramów i zadań.


