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PSR-15T
Χειριστήριο κυλιόμενου κωδικού
433,92ΜΗz

Rolling code transmitter at 433,92 MHz

To PSR-15T είναι χειριστήριο keeloq κυλιόμενης κωδικοποίησης, συχνότητας
433,92MHz. Ανθεκτικό στη χρήση του και εύχρηστο. Ενδείκνυται για χρήση μέχρι
3 διαφορετικών καναλιών.

PSR-15T is a kelloq rolling code transmitter at frequency 433,92MHz. Durable
and easy to use. Indicative use up to 3 different channels.

Κύρια χαρακτηριστικά:

• 2 μπουτόν - δυνατότητα 3 καναλιών
• Τροφοδοσία 12V – μπαταρία τύπου LR23Α
• Απόσταση εκπομπής 30 έως 150μ.
• Θερμοκρασία λειτουργίας -20oC – 60oC
• Μικρό μέγεθος, από ΑBS πλαστικό κέλυφος

Main specifications:

• 2 buttons - 3 channels
• Power supply 12V – battery type LR23A
• Radio range from 30 to 150m.
• Operating temperature -20oC – 60oC
• Very small size, shock resistant ABS

PSR-25T
Χειριστήριο κυλιόμενου κωδικού
433,92ΜΗz
Rolling code transmitter at 433,92 MHz

Το PSR-25Τ είναι χειριστήριο keeloq κυλιόμενης κωδικοποίησης, συχνότητας
433,92 MHz. Το εξωτερικό του καπάκι, προστατεύει τα μπουτόν από άσκοπα
πατήματα. Μεταλλικό και κομψό. Ενδείκνυται για χρήση μέχρι 3 διαφορετικών
καναλιών. 

PSR-25T is a keeloq rolling code transmitter at frequency 433,92 MHz. The 
external housing protects the buttons of the transmitter from aimless pressing.
Indicative use up to 3 different channels.

Κύρια χαρακτηριστικά:

• 2 μπουτόν - δυνατότητα 3 καναλιών
• Τροφοδοσία 12V μπαταρία τύπου LR27A
• Απόσταση εκπομπής 30 έως 150μ. 
• Θερμοκρασία λειτουργίας -20oC – 60oC
• Μικρό μέγεθος, από ΑBS πλαστικό κέλυφος

Main specifications:

• 2 buttons - 3 channels
• Power supply 12V battery type LR27A
• 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 

Σκανάρετε και δείτε το τεχνικό φυλλάδιο
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S-18T
Χειριστήριο κυλιόμενου κωδικού
433,92ΜΗz

Rolling code transmitter at 433,92 MHz

To S-18T είναι χειριστήριο keeloq κυλιόμενης κωδικοποίησης, συχνότητας
433,92MHz.Το μέγεθός και ο σχεδιασμός του το κάνει ξεχωριστό και ιδιαίτερο.
Έχει δύο μπαταρίες για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Ενδείκνυται για χρήση μέχρι
6 διαφορετικών καναλιών.

S-18T is a keeloq rolling code transmitter, atfrequency 433.92 MHz.
Special and unique design. It has two batteries for longer life. It is sui-
table for use up to 6 different channels.

Κύρια χαρακτηριστικά:

• 3 μπουτόν - δυνατότητα 6 καναλιών
• Τροφοδοσία 6V - 2 μπαταρίες 3V CR2016
• Απόσταση εκπομπής 30 έως 150μ. 
• Θερμοκρασία λειτουργίας -20oC – 60oC
• Μικρό μέγεθος, από ΑBS πλαστικό κέλυφος

Main specifications:

• 3 buttons - 6 channels
• Power supply 12V- 2 batteries 3V CR2016
• Radio range from 30 to 150m.
• Operating temperature -20oC – 60oC
• Very small size, shock resistant ABS

PSR-38T
Χειριστήριο κυλιόμενου κωδικού
433,92ΜΗz
Rolling code transmitter at 433,92 MHz

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

To PSR-38T είναι χειριστήριο keeloq κυλιόμενης κωδικοποίησης, συχνότητας
433,92MHz. Κομψό στο σχεδιασμό του και ανθεκτικό στη χρήση του χάρη στο
ενσωματωμένο προστατευτικό του. Διαθέτει δύο μπαταρίες για μεγαλύτερη διάρ-
κεια ζωής. Ενδείκνυται για χρήση μέχρι 6 διαφορετικών καναλιών. 

PSR-38T is a  keeloq rolling code transmitter at frequency 433,92MHz. Stylish
design and durable due to its built-in protector. It has two batteries for longer life.
It is suitable for use up to 6 different channels.

Κύρια χαρακτηριστικά:

• 3 μπουτόν - δυνατότητα 6 καναλιών
• Τροφοδοσία 6V – 2 μπαταρίες 3V CR2016
• Απόσταση εκπομπής 30 έως 150μ. 
• Θερμοκρασία λειτουργίας -20oC – 60oC
• Μικρό μέγεθος, από ΑBS πλαστικό κέλυφος

Main specifications:

• 3 buttons - 6 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 
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PTR-15T
Χειριστήριο κυλιόμενου κωδικού
868,3ΜΗz

Rolling code transmitter at 868,3 MHz

To PTR-15T είναι χειριστήριο keeloq κυλιόμενης κωδικοποίησης, συχνότητας
868,3 MHz. Ανθεκτικό στη χρήση του και εύχρηστο. Ενδείκνυται για χρήση μέχρι
3 διαφορετικών καναλιών.

PTR-15T is a  keeloq rolling code transmitter at frequency 868,3MHz. Durable
and easy to use. Indicative use up to 3 different channels.

Κύρια χαρακτηριστικά:

• 2 μπουτόν - δυνατότητα 3 καναλιών
• Τροφοδοσία 12V μπαταρία τύπου LR23A
• Απόσταση εκπομπής 30 έως 150μ. 
• Θερμοκρασία λειτουργίας -20oC – 60oC
• Μικρό μέγεθος, από ΑBS πλαστικό κέλυφος

Main specifications:

• 2 buttons - 3 channels
• Power supply 12V battery LR23A
• Radio range from 30 to 150m.
• Operating temperature -20oC – 60oC
• Very small size, shock resistant ABS

PSR-28T
Πολυκάναλο χειριστήριο κυλιόμενου
κωδικού 433,92 MHz
Multi channel rolling code transmitter at 433,92 MHz

Το PSR-28T είναι χειριστήριο κυλιόμενου κωδικού συχνότητας 433,92 MHz.
Μπορεί να χειριστεί 6 διαφορετικές ζώνες 2 καναλιών. Ιδανικό για εσωτερική
χρήση διαχείρισης πολλών ρολών ή φώτων.

PSR-28T is a rolling code transmitter at frequency 433,92 MHz. It is suitable for
use up to 6 different zones of 2 channels each. Ideal for indoor use of multiple
rolling shutters or lights.

Κύρια χαρακτηριστικά:

• 6 ζώνες των 2 καναλιών η κάθε μια
• Τροφοδοσία 12V μπαταρία τύπου LR23A
• Τάση λειτουργίας από 6,5V (min) – 12V.
• Απόσταση εκπομπής 30 έως 150μ. 
• Θερμοκρασία λειτουργίας -20oC – 60oC
• Μικρό μέγεθος, από ΑBS πλαστικό κέλυφος

Main specifications:

• 6 different zones of 2channels each zone  
• Power supply 12V battery type LR 23A
• Working voltage from 6,5V (low battery) to 12V
• 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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