PSD-36T

Χειριστήριο σταθερού κωδικού
433,92 MHz
Standard code transmitter at 433,92 MHz

Transmitters

PSD-36T is a standard code transmitter, at frequency
433,92 MHz. It is a copying transmitter, with easy procedure of
copying and deletion. The red button gives a distinct picture. It has two
batteries for longer life. It is suitable for use up to 4 different channels.

Xειριστήρια

To PSD-36T είναι χειριστήριο σταθερής κωδικοποίησης, συχνότητας 433,92 MHz.
Χρησιμοποιείται ως αντιγραφικό χειριστήριο, με εύκολη διαδικασία αντιγραφής &
διαγραφής. Το κόκκινο μπουτόν του δίνει μια ξεχωριστή εικόνα. Διαθέτει δύο μπαταρίες για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Ενδείκνυται για χρήση έως 4 διαφορετικών καναλιών.

Κύρια χαρακτηριστικά:
• 4 μπουτόν - δυνατότητα 4 καναλιών
• Τροφοδοσία 6V – 2 μπαταρίες 3 V CR2016
• Απόσταση εκπομπής 30 έως 150μ.
• Θερμοκρασία λειτουργίας -20oC – 60oC
• Μικρό μέγεθος, από ΑBS πλαστικό κέλυφος
Main specifications:
• 4 buttons - 4 channels
• Power supply 6V – 2 batteries 3V CR2016
• Radio range from 30 to 150m.
• Operating temperature -20oC – 60oC
• Very small size, shock resistant ABS

Σκανάρετε και δείτε το τεχνικό φυλλάδιο
Scan to view the technical leaflet

PRD-26T

Χειριστήριο σταθερού κωδικού
280 - 330 MHz
Standard code transmitter at 280 - 330 MHz

To PRD-26T είναι χειριστήριο σταθερής κωδικοποίησης, συχνότητας 280 - 330
MHz. Χρησιμοποιείται ως αντιγραφικό χειριστήριο, με εύκολη διαδικασία αντιγραφής και διαγραφής. Ενδείκνυται για χρήση έως 4 διαφορετικών καναλιών.
PRD-26T is a fixed-code transmitter, at frequency 280 - 330 MHz. It is used as
a copying transmitter, with easy procedure of copying and deletion. It is suitable for
use up to 4 different channels.
Κύρια χαρακτηριστικά:
• 4 μπουτόν - δυνατότητα 4 καναλιών
• Τροφοδοσία 12V μπαταρία τύπου LR 27A
• Απόσταση εκπομπής 30 έως 150μ.
• Θερμοκρασία λειτουργίας -20oC – 60oC
• Μικρό μέγεθος, από ΑBS πλαστικό κέλυφος
Main specifications:
• 4 buttons - 4 channels
• Power supply 12V battery LR 27A
• Radio range from 30 to 150m.
• Operating temperature -20oC – 60oC
• Very small size, shock resistant ABS
Σκανάρετε και δείτε το τεχνικό φυλλάδιο
Scan to view the technical leaflet
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