
Κύρια χαρακτηριστικά:

•  4  μπουτόν - δυνατότητα 4 καναλιών

•  Τροφοδοσία 6V μπαταρία τύπου CR2016

•  Απόσταση εκπομπής 30 έως150 μ. 

•  Θερμοκρασία λειτουργίας -20oC – 60oC

•  Μικρό μέγεθος, από ΑBS πλαστικό κέλυφος

Main specifications:

•  4 buttons - 4 channels

•  Power supply 6V battery type CR2016

•  Radio range from 30 to150 m.

•  Operating temperature -20oC – 60oC

•  Very small size, shock resistant ABS

H σειρά 46Τ είναι η νέα σειρά PNτηλεχει-
ριστηρίων της Profelmnet. Ο νέος σχεδια-
σμός καθώς και η νέα συσκευασία του
τηλεχειριστηρίου δίνουν μια ξεχωριστή και
ιδιαίτερη εικόνα καθώς και ευκολία στον
προγραμματισμό του. Προσφέρει μεγαλύ-
τερη διάρκεια ζωής μπαταρίας, λόγω της
χαμηλότερης κατανάλωσης ρεύματος. Εν-
δείκνυται για χρήση μέχρι 4 διαφορετικών
καναλιών. Διατίθεται σε 3 διαφορετικά
χρώματα ανάλογα με το είδος της κωδι-
κοποίησης του.

The series 46T is the brand new PN series
transmitters Profelmnet. The new design
and packaging make the series 46T
unique and distinctive in appearance and
easy in programming. It consumes lower
power, so that the transmitter battery life
is longer. Indicative use up to 4 different
channels. The series 46T has 3 different
colors available depending on the type of
codification requested. 
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Σειρά 46T Series 46Τ

NEW



Σκανάρετε και δείτε 
το τεχνικό φυλλάδιο

Scan to view 
the technical leaflet 
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Νέα σειρά ΡΝ τηλεχειριστηρίων
New PN series transmitters

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ | CODING

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ | FREQUENCY

Σταθερή |   Standard 

433,92 MHz

PS-46TΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ
AVAILABLE CODES

keeloq Κυλιόμενη | Rolling

433,92 MHz

PSR-46T

Κυλιόμενη PN |   PN Rolling

433,92 MHz

PN-46T

Κύριο χαρακτηριστικό της νέας σειράς είναι η συμβα-
τότητα της με τη νεά κυλιόμενη κωδικοποίηση PN. Η
νέα ΡΝ κυλιόμενη κωδικοποίηση είναι αποκλειστικής
δημιουργίας της Profelmnet. Σχεδιάστηκε με ένα 
μοναδικό σύστημα αλγορίθμων που μεγιστοποιεί την
ασφάλεια της κάθε εγκατάστασης. Προσφέρει ταχύ-
τερη επικοινωνία μεταξύ αυτοματισμού και τηλεχειρι-
στηρίου. Είναι η νέα γενιά κυλιόμενης κωδικοποίησης,
πλήρως προσανατολισμένη στις σύγχρονες ανάγκες
για μέγιστη ασφάλεια και προστασία. 

The main characteristic of the new series 46T is the
compatibility with the new PN rolling codification. New
PN rolling codification is an exclusive Profelmnet team
creation and design. The system of Profelmnet algo-
rithm provides secure encrypted radio frequency (RF)
transmission, maximizing security from any external
violation. The signal transmission though control panel
and transmitter is faster, transferring the commands
quicker. It is the new generation of rolling codification,
tailored to modern needs for maximum security. 


