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DTM System prezentuje 
nowości na targach 
BUDMA 2020
Największe w Polsce spotkanie branży budowlanej, czyli Międzynarodowe Targi 
Budownictwa i Architektury BUDMA 2020 odbyły się w dniach 4-7 lutego b.r. 
Firma DTM System, obok ponad tysiąca wystawców z Polski i zagranicy, 
zaprezentowała na targach swoją ofertę, nowe produkty oraz innowacyjne 
rozwiązania z zakresu automatyki bramowej i zdalnego sterowania.

Co nowego u DTM System?

Spośród kilku eksponowanych przez DTM Sys-

tem nowości, uwagę odwiedzających stoisko 

zwracały przede wszystkim bezprzewodowe na-

dajniki zdalnego sterowania, centrala bramowa 

BLUE oraz charakteryzująca się nowoczesnym 

designem lampa sygnalizacyjna QUADRO.

EASYKEY

Bezprzewodowy włącznik radiowy EASYKEY to 

proste sterowanie na wyciągniecie ręki. Trzy ła-

two dostępne przyciski włącznika otwierają no-

we możliwości zdalnego sterowania automaty-

ką. Dostępny jest w typowej ramce, stając się 

włącznikiem elektrotechnicznym do budynku 

lub w drugiej wersji dostosowanej do monta-

żu w samochodzie.

KEYPOINT

Bezprzewodowa klawiatura kodowa KEYPOINT 

pozwala na sterowanie wieloma urządzeniami 

automatyki poprzez wybranie jednego z wielu 

dostępnych kodów na klawiaturze numerycz-

nej. Bateryjne zasilanie daje możliwość mon-

tażu w każdym miejscu. Wytrzymała i przemy-

ślana konstrukcja obudowy umożliwia montaż 

w miejscach narażonych na wandalizm, zarów-

no wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.

BLUE 232

Podstawowe zastosowanie centrali BLUE 232 

to sterowanie siłownikami bram dwuskrzydło-

wych. Sterownik wyposażony jest w moduł Blu-

etooth®, dzięki któremu jego konfi guracja odby-

wa się z poziomu dedykowanej aplikacji. Opro-

gramowanie posiada intuicyjny interfejs, przez 

co proces przebiega sprawnie i szybko.

QUADRO

Lampa QUADRO jest elementem bezpieczeń-

stwa w automatyce bramowej. Energooszczęd-

ne źródło światła LED gwarantuje wieloletnią, 

bezobsługową pracę. Szeroki zakres zasilania 

od 24V do 230V, wbudowany przerywacz oraz 

możliwość mocowania na płaszczyźnie pozio-

mej i pionowej pozwalają na zastosowanie lam-

py QUADRO w każdym rodzaju automatyki, zaś 

jej nowoczesny design uczyni każde ogrodzenie 

niepowtarzalnym i oryginalnym. 

Więcej informacji na stronie producenta dtm.pl

www.dtm.pl
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