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Set radiocomanda compus dintr-o unitate receptoare cu antena, cu doua canale 

si o telecomanda cu 2 butoane . Unitatea permite inrolarea a maxim 280 de 

telecomenzi (140 pe fiecare canal). 

 Receptor superheterodina 

 2 canale (pana la 200m) 

 Functionare in mod monostabil sau bistabil 

 Suporta cod saritor 

 Iesire releu (COM-NO) 

 Inrolare rapida 

 Pana la 280 de telecomenzi 

 Garantie 1 an (cu exceptia defectiunilor datorate utilizarii necorespunzatoare si 

a situatiilor de fortã majorã) 

 

 Relee: 2 (max. 1A/30Vcc) 

 Frecventa: 433.92Mhz (receptor superheterodina – stabil in frecventa) 

 Tensiune:12 - 24Vcc  

 Distanta de transmisie/receptie: 200m (in camp deschis) 

 Curent: 12mA - stand-by, 90mA - toate releele active 

 Temperatura de operare: -40°C~ +65°C 

 Dimensiuni: L70mm  x W122mm x H38mm (fara antena) 

 Greutate: 90g 

 

Fiecare buton de pe telecomanda poate fi inrolat in mod monostabil sau bistabil 
pe oricare dintre canalele receptorului. Selectia modului de operare pentru 
butoanele telecomenzilor se realizeaza prin apasarea succesiva de un numar de 
ori a butonului P1 din interiorul receptorului, dupa cum urmeaza: 
 

P1 - nr. 
apasari 

Canal 1 Canal 2 

Monostabil Bistabil Monostabil Bistabil 

1  x x x 

2 x x  x 

3 x  x x 

4 x x x  

 
Dupa apasarea lui P1, LED-ul va clipi de un numar de ori egal cu modul de 
functionare selectat. Apasati pe telecomanda butonul pe care doriti sa il inrolati. 
Repetati procedura pentru alte butoane de pe acceasi telecomanda sau de pe 
alte telecomenzi. 
 

Apasati butonul P2 (2 sec), LED-ul se aprinde, apasati butonul telecomenzii pe 

care doriti sa il stergeti. LED-ul va clipi pentru confirmarea stergerii. 

Stergerea tuturor butoanelor telecomenzilor inolate se face prin mentinerea 

apasata a butonului P2 timp de 8 secunde (LED-ul va clipi) 
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