bezdrátové vysílače simu-hz
1 kanál

Nová kolekce bezdrátových vysílačů pro snadné ovládání STÍNICÍ TECHNIKY, OSVĚTLENÍ
I JINÝCH PŘÍSTROJŮ.
Nástěnný ovladač: Individuální ovládání pro každý pohon nebo přijímač.
Dálkové ovládání: kompaktní, ergonomické a praktické provedení poskytuje příjemné držení
a umožňuje zavěšení na stěnu díky magnetickému držáku.
Elegantní provedení: střízlivý a moderní design této nové kolekce se výborně hodí k jakémukoli
stylu interiéru. Doplňková kolekce unikátních barevných rámečků umožňuje přizpůsobení
vysílače vašemu interiéru.
Oblíbená mezipoloha: Pokud pohon tuto funkci umožňuje, aktivujete ji v klidovém stavu
zařízení stisknutím tlačítka stop.

programování a montáž
Verze pro umístění na stěnu

Přenosná verze
Modul 50x50 mm*

Baterie
Programovací
tlačítko

1
Programovací
tlačítko

2

3

1
2

Baterie

1 Upevněte držák na stěnu (šrouby nejsou součástí výrobku).

1 Upevněte držák na stěnu (šrouby nejsou součástí výrobku).

2 Nasaďte ovládací modul Hz.

2 Umístěte dálkové ovládání Hz do držáku na stěně.
(Toto je usnadněno integrovaným magnetem.)

3 Nasaďte rámeček.

* Vysílač je kompatibilní s některými rámečky 50x50 mm od jiných výrobců. (Pro konkrétní informace nás kontaktujte).

Technické specifikace
Indikátor
vysílání

kódy
označení

BALENÍ	

VERZE NA STĚNU 1 KANÁL

KÓD

x1

2008369

		

x10

2008370

		

x100

2008495

x1

2008799

PŘENOSNÁ VERZE 1 KANÁL

kolekce barevných rámečků pro přizpůsobení vysílače

Antracit

Hnědošedá

Rámečky pro
umístění na stěnu

9019766

Rámečky pro
přenosnou verzi

9019775

Květ lilie

Zebra

Antracit chrom

9019771

9019772

9019773

9019774

9019780

9019781

9019782

9019783

Malinová červeň

Antverpská
modř

Kartáčovaný
hliník

Dřevo zebrano

9019767

9019768

9019769

9019770

9019776

9019777

9019778

9019779

V základním balení přístroje je vždy bílý rámeček.

Realizace SIMU – 10/15 – nesmluvní dokument. V rámci neustálého vývoje a zkvalitňování nabídky si vyhrazujeme právo budoucí změny v produktech. Výrobce SIMU nenese odpovědnost za zneužití informací uvedených v tomto letáku.

napájení Článek 3 V CR2430
DOSAH SIGNÁLU Verze na stěnu: 150 m ve volném prostoru
		 15 m přes dvě betonové stěny
		
Přenosná verze: 200 m ve volném prostoru
NAHORU		 20 m přes dvě betonové stěny
ROZMĚRY Verze na stěnu: 80x80x10 mm
STOP /
oblíbená poloha
*
		
Přenosná verze: 125x40x15 mm
provozní teplota -10 °C / 60 °C
DOLŮ
FREKVENCE 433,42 MHz
třída ochrany IP30
TŘÍDA PRODUKTU III
* je-li motor vybaven touto funkcí
KOMPATIBILITA Motory a přijímače Simu-Hz

