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Upozorn ění
Řídící jednotka TT1L je určená k ovládání jednofázového 
elektrického zařízení napájeného síťovým napětím, například 
osvětlovací tělesa, zavlažovací čerpadla apod. Jakékoliv jiné použití 

je nesprávné a zakázané. Zařízení mohou instalovat pouze 
kvalifikovaní odborníci v souladu s platnými elektrickými 
a bezpečnostními nařízeními. 

 
 

1) Popis produktu 
 
Řídící jednotka TT1N umožňuje zapínat a vypínat jednofázové 
elektrické zařízení napájené síťovým napětím.Maximální příkon 
tohoto zařízení může být 500 W (400 VA). K dispozici jsou povely 
ZAPNOUT/VYPNOUT, DEAD MAN a časový spínač (se dvěma 
nezávislými časovači). 
Řídící jednotka obsahuje rádiový přijímač pracující na frekvenci 
433,92 MHz s technologií plovoucího kódu, která zaručuje vysokou 
úroveň bezpečnosti. Do paměti každé řídící jednotky je možné uložit 
až 30 vysílačů („FLOR“ - Obr. 1, „VERY“ - Obr. 2. Programování lze 
provádět přímo pomocí  vysílačů. Akustické signály ( pípání ) 
signalizují jednotlivé fáze programování.  
Poznámka:  Kromě „FLOR“ a  „VERY“  lze řídící jednotku ovládat 
dalšími typy vysílačů a ovládat další provozní režimy. Podrobnější 
informace najdete v kapitole 4 „Doplňující informace“. 
 
 

 
 

 

2) Instalace 
 

Elektrické systémy a automatiza ční zařízení mohou 
instalovat pouze  kvalifikovaní a zkušení pracovníc i v souladu 
s platnou legislativou. Všechny práce na za řízení provád ějte po  
odpojení napájecího nap ětí!  
 
1. Z kabelu pohonu a napájecího kabelu odstraňte izolaci v délce 3 

cm , a potom jednotlivé vodiče odizolujte v délce 5 mm. 
2. Otevřete krabičku sejmutím  kabelové průchodky podle Obr. 4. 
3. Provlečte kabely  příslušnými otvory v průchodce (Viz Obr. 5). 
4. Vytáhněte  desku několik centimetrů z krabičky (Viz Obr. 6). 
5. Zapojte vodiče do konektorů podle Obr. 7. Postupujte podle 

schéma  na Obr. 3 a popisu v kapitole 2.1. 

6. Ohněte kabely podle Obr. 8. 
7. Zasuňte desku do krabičky. Odizolovaná část kabelu nesmí 

vyčnívat z krabičky. Potom zasuňte průchodku tak, aby se krabička 
zcela uzavřela (Viz Obr. 9). 

8. Řídící jednotku lze osadit pomocí oboustranně lepící pásky.Kabely 
musí vždy směřovat směrem dolů, aby se zabránilo prosakování 
vody (Viz Obr. 10). Jednotku nikdy neinstalujte tak, aby kabely 
směřovaly nahoru (Obr. 11)! 

 

Do krabi čky nevrtejte žádné otvory!!! 

 
2.1) Elektrické zapojení 
 

Postupujte p řesně podle instrukcí k zapojení. Pokud máte 
jakékoliv pochybnosti, NEEXPERIMENTUJTE, prohlédn ěte si 
příslušné listy s technickou specifikací, které najde te na stránce 
www.niceforyou.com. 
 
Nesprávné zapojení m ůže způsobit vážné poškození řídící 
jednotky. 
 

 

� 
 
 

 
2.1.1) Připojení motoru                                                                              Obr. 4 
 
Elektrické zařízení ovládané řídící jednotkou (max. 500 W/400 VA) 
se připojuje ke svorkám 1 a 2. Svorka 3 slouží pro uzemnění. 
 

 

 
 
2.1.2) Napájení
 
Síťové napájení řídící  jednotky musí být připojené ke svorkám 5-6-7 (uzemnění, fáze, nulový vodič) podle Obr. 3. 

Svorka 7 je v řídící jednotce spojena p římo se svorkou 1. Pokud je za řízení vypnuté  řídící jednotkou,  není zcela odpojené od 
síťového napájení!
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3) Programování 
 
Řídící jednotka identifikuje všechny vysílače pomocí kódu, který je u 
každého ovladače jiný. Proto je nutné provést proces uložení do 
paměti, aby řídící jednotka rozeznala každý  vysílač. 
 

•  Všechny kroky ukládání do pam ěti mají časové omezení, 
tj. musí být provedené v rámci daného časového limitu. 

  

• Programování rádiovým signálem je možné provést u  všech 
řídících jednotek, které jsou v dosahu vysíla če; proto musí být 
zapnutý pouze ten, který chcete programovat. 

 
U každého vysílače jsou použita dvě tlačítka: tlačítko 1=ZAP, tlačítko 
2=VYP, pokud má vysílač 4 tlačítka, lze je použít pro další řídící 
jednotku :3=ZAP, 4 =VYP                                                    

 
Pokud nejsou v  paměti uložené žádné kódy, lze při ukládání prvního vysílače následující postup: 
 

Tabulka „A1“ Uložení prvního vysíla če do pam ěti   Příklad 
1. 

Po zapnutí řídící jednotky zaznějí 2 dlouhá pípnutí. 
 

2. Do 5 sekund stiskněte a podržte tlačítko 1 nebo 2 (3 nebo 4) na vysílači, který chcete 
uložit do paměti (přibližně 3 sekundy).  

3. 
Jakmile uslyšíte první ze 3 pípnutí  potvrzujících uložení do paměti, uvolněte tlačítko. 

 
Poznámka: Pokud jsou již v paměti řídící jednotky uložené vysílače, po zapnutí uslyšíte 2 krátká pípnutí. Znamená to, že postup uvedený 
v této tabulce neplatí a je nutné postupovat podle Tabulky „A2“. 

 
Pokud jsou již v paměti uložené nějaké vysílače, další je možné nahrát podle následujícího postupu: 
 

Tabulka „A2“ Uložení dalších vysíla čů do pam ěti   Příklad 
1. Stiskněte a podržte tlačítko 1 nebo 2 (3 nebo 4) na novém vysílači, dokud neuslyšíte 

pípnutí (přibližně po 5 sekundách), a potom ho uvolněte. 
 

2. 
3-krát pomalu stiskněte libovolné tlačítko  vysílače, který je již uložený do paměti. 

 
3. Znovu stiskněte tlačítko 1 nebo 2 (3 nebo 4) na novém vysílači a uvolněte ho, jakmile 

uslyšíte první ze 3 pípnutí.  
Poznámka: Po úspěšném dokončení uložení do paměti uslyšíte 3 dlouhá pípnutí. Pokud je paměť plná (30 vysílačů), uslyšíte 6 pípnutí, která  
oznamují, že vysílač není možné uložit. 

 
 
Pokud chcete vymazat všechny údaje uložené v paměti řídící 
jednotky, postupujte podle tabulky A3. 
Paměť  lze vymazat následujícím postupem: 
• pomocí vysílače, který není uložený v pam ěti , od bodu A, 
• pomocí vysílače, který je již uložený v pam ěti  , potom postupujte 

od bodu č. 1. 

Můžete vymazat: 
• pouze kódy vysílačů, a to ukončením postupu v bodě 4, 
• všechny údaje (vysílače a naprogramované časy časovačů), a to 

pokračováním k bodu 5. 
 

Tabulka „A3“ Vymazání pam ěti   Příklad 
A 

 
Vypněte řídící jednotku a přerušte můstek na plošném spoji (viz Obr. 12).   Můstek 
musí zůstat rozpojený , dokud nebude procedura mazání doko nčena.                             

 
B 

Zapněte řídící jednotku a počkejte na počáteční pípnutí. 
 

1 
 

Stlačte a podržte tlačítko 2 nebo 4 na dříve uloženém vysílači, dokud neuslyšíte pípnutí 
(přibližně po 5 sekundách), a potom ho uvolněte.  

2 Po 1 sekundě stiskněte a podržte stejné tlačítko a uvolněte ho právě během t řetího 
pípnutí . 

 
3 Po 1 sekundě stiskněte a podržte stejné tlačítko a uvolněte ho právě během t řetího 

pípnutí . 
 

4 
 

Po 1 sekundě stiskněte a podržte stejné tlačítko a uvolněte ho právě během t řetího 
pípnutí . 

 
5 Pokud chcete vymazat všechna data v paměti, do 2 sekund stiskněte stejné tlačítko,  

dokud neuslyšíte první z 5 pípnutí a potom ho uvolněte. 
 

Poznámka: Zazní 5 pípnutí, která signalizují, že byly vymazané všechny kódy uložené v paměti. 
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4) Doplňující informace 
 
Kromě vysílačů série „FLOR“ a „VERY“ řídící jednotka rozpozná  
další druhy vysílačů vyrobených společností NICE (viz kapitola 4.1 
„Použitelné vysílače“). 
 

Pomocí speciálního postupu uložení vysílačů do paměti je také 
možné přiradit každému tlačítku vysílače speciální povel (viz kapitola 
4.2 „Programování vysílačů v režimu I a režimu II“). 

4.1) Použitelné vysíla če 
 
Vysílače, které je možné použít, jsou uvedené v tabulce „A5“ spolu 
s typem jejich kódování. 
 

Tabulka „A4“  
Kódování Vysíla č 

FLOR Plovoucí 
kód 

ERGO1 - ERGO4 - ERGO6 
PLANO1 - PLANO4 - PLANO6 - PLANO TIME 
FLO1R - FLO2R - FLO4R 
VERY VR 

SMILO Plovoucí  
kód SM2 – SM4 

FLO Pevný 
kód 

FLO1 - FLO2 - FLO4 
VERY VE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vysílače mají různé druhy kódování a řídící jednotka je nedokáže rozeznat současně. První vysílač uložený do paměti tak určí typ kódování 
a následně vysílače, které je možné uložit do paměti. 
Pokud si p řejete změnit typ vysíla čů, je nutné vymazat všechny kódy (viz tabulka „A3“ ) . 
Typ kódu je možné zjistit spočítáním  pípnutí, která zaznějí po zapnutí řídící jednotky. 
 

Tabulka „A5“  
Pípnutí Typy kódování pro vysíla če uložené v pam ěti 

1 krátké pípnutí   Vysílače s kódováním FLO 

2 krátká pípnutí   Vysílače s kódováním FLOR 

3 krátká pípnutí   Vysílače s kódováním SMILO 

2 dlouhá pípnutí      Prázdná paměť (bez vysílačů uložených v paměti) 

 
4.2) Uložení vysíla čů do pam ěti v režimu I a  v režimu II 
 
Tabulky „A1“ a „A2“ zobrazují uložení vysílačů do paměti v režimu I. 
Vysílače lze uložit do paměti také v režimu II. Tento režim  poskytuje 
uživateli velkou flexibilitu při používaní vysílačů. 

Do paměti stejné řídící jednotky lze uložit vysílače v režimu I a 
zároveň v režimu II. 
Rozdíly mezi těmito 2 režimy programování jsou uvedené 
v následujícím textu: 

4.2.1) Režim I 
 
V tomto režimu jsou tlačítkům vysílače pevně přiřazené povely: 
tlačítko 1 povel ZAP, tlačítko 2 povel VYP. Pokud jsou na stejném 
vysílači tlačítka 3 a 4 lze je použít pro ovládání další řídící jednotky: 
tlačítko 3 s povelem ZAP a tlačítko 4 s povelem VYP 
Toto ukládání do paměti se provádí pro každý vysílač; během této 
etapy nezáleží na tom, které tla čítko bylo stisknuté  a v paměti se 
zaplní pouze jedno místo. 
 

Příklad 1 Režim ukládání do pam ěti I 
Tlačítko 1 ZAP TT1L č. 1  
Tlačítko 2 VYP TT1L č. 1  
Tlačítko 3  ZAP TT1L č. 2 
Tlačítko 4  VYP TT1L č. 2 

 

Informace o ukládaní a vymazávání vysílačů najdete v kapitole 3 „Programování“. 
 
4.2.2) Režim II 
 
Tento režim vám umožňuje přiřadit jeden z následujících povelů  každému tlačítku na vysílači 
1 “ZAP/VYP” (stejným tlačítkem zapnout – vypnout – zapnout atd.) 
2 “DEAD MAN” (výstup je aktivní pouze po dobu, kdy je stisknuté tlačítko vysílače) 
3 “ČASOVAČ1” po stisknutí je výstup zapnutý, k vypnutí doje po uplynutí nastaveného času (tovární nastavení: 1 minuta) 
4“ČASOVAČ2” po stisknutí je výstup zapnutý, k vypnutí doje po uplynutí nastaveného času (tovární nastavení: 10 minut) 
 fáze programování musí být provedena pro každé tlačítko zvlášť. 
Tlačítka stejného vysílače mohou být přiřazena různým povelům na stejné řídící jednotce nebo stejným povelům na více řídících jednotkách. 
V tomto případě každý povel obsadí jedno místo v paměti. 
 

Příklad 1 Režim ukládání do pam ěti II 
Tlačítko 1 ZAP/VYP na TT1L č.1  
Tlačítko 2 ČASOVAČ 1 na TT1L č.1  
Tlačítko 3 ČASOVAČ2 na TT1L č.1  
Tlačítko 4  DEAD MAN na TT1L č. 2 

 
Příklad 2 Režim ukládání do pam ěti II 
Tlačítko 1 ZAP/VYP na TT1L č.1   
Tlačítko 2  ZAP/VYP na TT1L č.2  
Tlačítko 3   ZAP/VYP na TT1L č.3 
Tlačítko 4   ČASOVAČ 1 na TT1L č.3 
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Pokud je paměť prázdná, první vysílač lze uložit do paměti režimu II podle následujícího postupu: 
 

Tabulka „A6“ Uložení prvního vysíla če do pam ěti v režimu II Příklad 
1. 

Po zapnutí řídící jednotky zazní 2 dlouhá pípnutí. 
 

2. Stiskněte tlačítko vysílače, které chcete uložit do paměti během 5 sekund a držte 
ho než uslyšíte 3 pípnutí, potom ho pus ťte.  

3. Do 3 sekund opakovaně stiskněte stejné tlačítko vysílače tolikrát, kolik odpovídá 
požadovanému povelu: 1 = “ZAP/VYP” 2 = “DEAD MAN” 3 = “ČASOVAČ1”    
4= “ČASOVAČ2”.  

4. Přibližně po 3 sekundách uslyšíte určitý počet pípnutí. Počet pípnutí odpovídá 
zvolenému povelu.  

5. Do 2 sekund opět stiskněte stejné tlačítko pro potvrzení programování. 
Uvolněte ho, jakmile uslyšíte první ze 3 pípnutí.  

Poznámka:  Pokud ukládání do paměti proběhlo úspěšně, zaznějí 3 dlouhá pípnutí. Pokud jste neslyšeli (v bodě 4) počet pípnutí, která 
odpovídají  požadovanému povelu, je nutné počkat několik sekund pro ukončení procedury bez potvrzení uložení do paměti. 

 
 
 
Pokud je již jeden nebo více vysílačů  uložených v paměti, další lze aktivovat v režimu II podle následujícího postupu: 
 

Tabulka „A7“ Uložení dalších vysíla čů v režimu II Příklad 
1. Stiskněte a podržte nové tlačítko, které chcete uložit do paměti, dokud neuslyšíte pípnutí 

(přibližně po 5 sekundách), a potom ho uvolněte. 
 

2. Do 5 sekund stiskněte tlačítko na vysílači, který je už uložený v paměti (starý) přibližně na 
5 sekund, dokud neuslyšíte  2 rychlá pípnutí, a potom ho uvolněte. 

 
3. Do 5 sekund stiskněte stejné tlačítko (starého) vysílače tolikrát, kolik odpovídá 

požadovaným povelům: : 1 = “ZAP/VYP” 2 = “DEAD MAN” 3 = “ČASOVAČ1”    
4= “ČASOVAČ2”.  

4. Přibližně po 3 sekundách uslyšíte několik pípnutí. Počet těchto pípnutí bude odpovídat 
vybranému povelu.  

5. Do 2 sekund opět stiskněte nové tlačítko vysílače pro uložení do paměti a potvrzení 
programování. Uvolněte ho, když uslyšíte první ze 3 pípnutí.  

Poznámka:  3 dlouhá pípnutí zaznějí, pokud ukládání do paměti proběhlo úspěšně. Pokud je  paměť plná (30 vysílačů), zazní 6 pípnutí, která 
signalizují, že nelze vysílač uložit do paměti. 

 
 
 
Pomocí postupu uvedeného v tabulce „A8“ můžete jednoduše uložit do paměti nový vysílač při zachování stejných vlastností jako v případě 
starého vysílače. 
Nové vysílače, které se ukládají do paměti tímto způsobem, budou mít stejné vlastnosti jako staré vysílače. Pokud byl starý vysílač uložený do 
paměti v režimu I, nový bude pracovat také v režimu I. Pokud byl starý vysílač uložený do paměti v režimu II, tlačítko nového vysílače se také 
přiřadí stejnému povelu, jako v případě starého vysílače. 
 

Tabulka „A8“ Uložení dalších vysíla čů   Příklad 
1. Podržte stisknuté tlačítko nového vysílače (minimálně 3 sekundy), který chcete uložit do 

paměti a potom ho uvolněte. 
 

2. Stiskněte tlačítko starého vysílače (minimálně  3 sekundy), který už byl aktivovaný a potom 
ho uvolněte.  

3. 
Znovu stiskněte tlačítko nového vysílače (minimálně 3 sekundy) a potom ho uvolněte. 

 
4. Znovu stiskněte tlačítko starého vysílače, dokud nezaznějí 3 pípnutí potvrzující uložení 

nového vysílače do paměti.  
Poznámka:  Pokud je paměť plná (30 vysílačů), zazní 6 pípnutí, která signalizují, že nelze vysílač  uložit do paměti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nový 

Starý 

Starý 

Nový 

Nový 

Nový 

Starý 

Starý 
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Pokud potřebujete vymazat všechny údaje uložené v paměti řídící jednotky pomocí vysílače uloženého do pam ěti v režimu II , proveďte 
následující postup. 
• Mazání s vysílači uloženými v režimu II je mimořádně složitý proces a vyžaduje pečlivé prostudování dalšího textu. Procedura popsaná 
v tabulce A3 je jednodušší , pokud použijeme vysílač, který nebyl uložený v paměti. 
• Mazání nelze provést s vysílačem, který je uložen s povelem DEAD MAN. V tomto případě musíte použít nový vysílač a proceduru popsanou 
v tabulce A3 
• Jestliže se mazání provádí s vysílačem s funkcí ČASOVAČ, postupujte od bodu A nebo také od bodu 1. 
 
Můžete vymazat:  
• pouze vysílače, a to ukončením postupu v bodě 4, 
• všechny údaje (vysílače a naprogramované časy časovačů), a to pokračováním v postupu až do bodu 5. 
 

Tabulka „A9“ Vymazání pam ěti pomocí vysíla če uloženého do pam ěti v režimu II Příklad 
A 

 
Vypněte řídící jednotku a přerušte můstek na plošném spoji (viz Obr. 12).   Můstek musí 
zůstat rozpojený , dokud nebude procedura mazání doko nčena.                               

B 
Zapněte řídící jednotku a počkejte na počáteční pípnutí. 

 
C Stiskněte a podržte tlačítko s povelem ČASOVAČ. Relé sepne a přibližně po 3 

sekundách vypne. Pokračujte do bodu 2 se stále stisknutým tlačítkem.  
1. 

 
Pokud je relé vypnuté, stiskněte a podržte tlačítko s povelem ZAP/VYP aby bylo zapnuté. 
Stiskněte znovu tlačítko a držte ho stisknuté.  

2. Přibližně po 5 sekundách se ozve pípnutí, pusťte tlačítko. 
  

3. Po 1 sekundě stiskněte stejné tlačítko a pusťte ho během t řetího pípnutí  . 
  

4. 
Po 1 sekundě stiskněte stejné tlačítko a pusťte ho během t řetího pípnutí  . 

 
      5. 

 
Po 1 sekundě stiskněte stejné tlačítko a pusťte ho během t řetího pípnutí  . 

 
6. Pokud chcete vymazat všechna data z paměti, stiskněte stejné tlačítko znovu do 2 

sekund dokud se neozve první z 5 pípnutí, potom ho pusťte.  
Poznámka:  Zazní 5 pípnutí, která signalizují, že byly vymazané všechny kódy uložené v paměti. 

 
 

4.3) Doplňkové programování 
V řídící jednotce je možné naprogramovat prodlevy časovačů ČASOVAČ1 a ČASOVAČ2. Jednotku lze programovat i pomocí vysílačů s 3 
tlačítky typu “▲ ■▼”. 
 

4.3.1) Programování časova čů 
Řídící jednotka umožňuje uživateli použít 2 nezávislé časovače pro spínání relé s následným  automatickým vypnutím po nastaveném čase: 
“ČASOVAČ1” a “ČASOVAČ2”. Čas je vynulován, kdykoliv je povel použit, nebo je vyslán povel VYP. 
Čas nastavený z výroby nebo po úplném vymazání paměti je 1 minuta (ČASOVAČ1) a 10 minut (ČASOVAČ2). 
Čas sepnutí může být naprogramován minimálně na 1 sekundu a maximálně na 9 hodin. 
 
Tabulka „A10“ Programování doby časova če Příklad 
1. Stiskněte a podržte tlačítko vysílače které chcete programovat jako ČASOVAČ. 

Relé bude sepnuté (ZAP). 
 

2. 
Držte tlačítko stisknuté. Relé po cca 3 sekundách vypne (VYP). 

 
3. Držte tlačítko stále stisknuté dokud relé opět nesepne (přibližně po 8 sekundách). Fáze 

načítání bude okamžitě spuštěna. Pusťte tlačítko. 
 

 
4. 

Jakmile uplyne čas, který chcete naprogramovat, stiskněte tlačítko vysílače uloženého 
v řídící jednotce. 3 krátká pípnutí signalizují konec načítání času, následující 1 nebo 2 
pípnutí signalizují, zda byl programován ČASOVAČ1 nebo ČASOVAČ2. 
 

 
Poznámka:  Pokud chcete změnit nastavení časů v časovačích, postupujte od bodu 1. 
 

 
Tabulka „A11“ Funkce “ZAP” “VYP” s tla čítky ▲ ■▼ Příklad 
1. Stiskněte a podržte tlačítko ■ vysílače uloženého v módu I až  uslyšíte pípnutí (po cca 5 

sekundách), potom tlačítko pusťte. 
 

2. Do 3 sekund stiskněte současně 2 tlačítka ▲▼a držte je stisknuté přibližně 5 sekund, 
dokud 3 pípnutí neoznámí ukončení programování funkce. 
  

Poznámka:  Pokud chcete nastavit další vysílače, postupujte od bodu 1. 
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5) Co dělat když...  
 
 

         Po zapnutí jednotky není slyšet žádné pípnutí a vys ílače  neovládají jednotku . Zkontrolujte, zda je jednotka správně napájená, na 
svorkách      6 – 7musí být síťové napětí.Pokud je napájení v pořádku, je pravděpodobné že řídící jednotka má závažnou poruchu a musí být 
vyměněna. 

         Po vyslání povelu se ozve 6 pípnutí a relé nesepne nebo nerozepne . Kód vysílače nebyl rozpoznaný. Proces uložení do paměti se musí 
opakovat. 

         Po vyslání povelu se ozve 10 pípnutí a relé sepne . Autodiagnostika parametrů v paměti detekovala chybu. 
 
 
 

6) Technické vlastnosti 
 
Všechny elektrické parametry platí při teplotě 20°C. 
 

Elektronická řídící jednotka  
Napájení : 230 V~ (+10-15 %) 50 Hz 
Maximální výkon výstupu  : 500 W/400 VA 
Provozní teplota : -20÷50°C 
Rozměry/hmotnost : 98x26x20 mm/45g 
Ochranná třída : IP55 (nepoškozená krabička) 
Doba časovače : od 1sekundy do 9 hodin ( nastavení z výroby: ČASOVAČ1=1 min., 

ČASOVAČ2=10 min) 
Přijímač  
Frekvence : 433,92 MHz 
Kódování : FLO (pevný kód), FLOR (plovoucí kód), SMILO (plovoucí kód) 
Kapacita paměti : 30 vysílačů 
Dosah vysílačů : cca 150 m ve volném prostoru, 20 m v uzavřeném prostoru * 

 
* Dosah vysílačů je velmi ovlivněný dalšími zařízeními s nepřetržitým vysíláním, které pracují na stejné  frekvenci (alarmy, sluchátka atd.). 
 
Společnost Nice S.p.a. si vyhrazuje právo provést zm ěny  svých produkt ů vždy, když to uzná za nutné. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prohlášení o shod ě 
 
 
 
 
 
 
Společnost Nice S.p.a. via Pezza Alta, 13 Rustignè Oderzo (TV) ITÁLIE prohlašuje, že produkt: „TT1L“ splňuje základní bezpečnostní 
ustanovení směrnic: R&TTE 1999/5/CE. 
 
datum generální ředitel 
20.01.2004 Lauro Buoro 
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 je divize automatizace vrat a bran společnosti Nice.  je divize automatizace rolet a markýz společnosti Nice. 

SPOLEČNOST SE 
SYSTÉMEM KVALITY 

CERTIFIKOVANÝM DNV 
=ISO 9001/2000= 


