Trådløs modtager universal i 433MHz

Februar 2018

Bestillings nr. på modtager: 2600.1001
Bestillings nr. på håndsender: 26000998
Beskrivelse:
1. Indgangs spænding: 10 - 14VDC
2. Standby forbrug: <5mA
3. RF Frekvens: 433MHZ
4. RF system: Super Heterodyne modtager
5. Modtager følsomhed:> 90dBm
6. Fjernbetjening rækkevidde:> 100 meter (i åbent miljø)
7. Decoding Way: MCU Software dekodning
8. Antal af fjernbetjeninger: 50 taster - regnes pr. tast på fjernbetjening, ikke dem der ikke bliver brugt
9. Support fjernbetjenings type: Fast kode, hoppende kode
10. Kanal: 1 relæ kontakt: NC C NO
11. Arbejdsmetoder: (Puls / Skiftende, TIL/FRA / Selvhold med timer 05 / 10 / 15 sek.)
12. Tilkoblings metode: Faste skrue terminaler
13. Arbejdes spænding: 12VDC
14. Udgangs relæ maksimale forbrug: 10A
15. Beregnet belastning: 10A 250VAC
16. Dimension: 3.5cm * 3cm * 1.6cm
Arbejdes / Udgangs metoder:
1. Puls: Tryk på en knap for relæ funktion i 1 sek. Så længe knap holdes nede er relæ aktiv
En kanal afbryder kan bruge en fjernbetjening med en knap.
2. Selvhold 1: Tryk på en knap en gang, der skifter relæ TIL. Tryk på den samme knap igen, og relæ
skifter til FRA. En kanal afbryder kan bruge en fjernbetjening med kun en knap.
3. Selvhold 2: Tryk på en knap, der skifter relæ TIL, tryk på en anden knap, relæ skifter til FRA.
En fjernbetjening har brug for 2 knapper til fjernbetjening.
4. Timer funktion: Tryk på fjernbetjenings knap, slip knap på fjernbetjeningen og starter timer TIL,
valgfrit i 5 sek. 10 sek. 15 sek. efter tidsudløb skifter relæet automatisk til FRA.
Beskrivelse:
1. Tryk på indlærings koden. Indikatoren blinker, slip fingeren, tryk på en vilkårlig tast på fjernbetjeningen
Indikatoren blinker 2 gange og slukkes. Det betyder, at du indlærer det med succes.
2. Det kan lære mere end 12 PCS 2262 eller 1527 chip med den forskellige kode trådløse i 433MHz
fjernbetjening
3. Slette: Tryk på indlærings knappen 8 gange, indikatoren tændes, det betyder, at de enheder der
var, er blevet fjernet.
Pakke inkluderet:
Modtager tilbehør:
Fjernbetjeninger købes altid separat! Bestillings kode: 26000998

Lær kode og fjern kode:
1. Indlæring: Tryk på indlærings tast, indikatoren lyser, slip fingeren, tryk på en hvilken som helst tast
på fjernbetjeningen, indikatoren blinker 2 gange og slukket, det betyder at du lagret den korrekt.
2. Slette: Tryk på indlærings tasten 8 gange, indikatoren slukker, det betyder, at koden er blevet fjernet med succes.
Denne bruger ca. 4mA i tomgang og 38mA, når relæet er aktiveret.
For at programmere tids aktivering af relæ funktionen, tryk på funktion 4,5,6 det viste antal gange.
Ved programmering tryk:
...1 gang for 1 sek. puls 1 sek. aktivering af relæ, eller så længe tast holdes nede
...2 gange for TIL/FRA med samme tast
...3 gange for TIL ved en tast - og FRA vælg anden tast - for TIL/FRA funktion via 2 forskellige taster
...4 gange for 5 sekunders aktivering af relæ
...5 gange for 10 sekunders aktivering af relæ
...6 gange for 15 sekunders aktivering af relæ
...8 gange for total sletning af hukommelse, alle fjernbetjenings funktioner slettes.
- Ved ændring af tider skal print have et reset 8 gange tryk!
Vigtigt!
Kun en funktion pr. tast!
Hver tast kan programmeres med sin funktion, og det samme med hver fjernbetjening, så det er hver
tast der programmeres, ikke fjernbetjening som helhed.

Tilbehør
Tænkt situation:
Tast 1 bruges til at låse døren op permanent
Tast 2 bruges til at låse døren permanent
Tast 4 bruges til at åbne døren via puls kortvarigt, og herefter låse igen
Skuffelås kontrol
Opbyg din egen skabs/skuffe/dør kontrol via berøringsfri fjernbetjening, kig på vores brede udvalg af
låse!
Fordel at bruge til hoveddør/kontordør/skuffer/skabe og hvad fantasi kan finde på, uden det
ses af andre personer. Vi giver konkrete tilbud på sæt, så intet mangler!

Skabs/skuffe/døråbnings lås kontrol print
Program tast
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