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TAM-432SA, 434MA
Csatornánként kódolható kétcsatornás távkapcsoló
ÁLTALÁNOS LEÍRÁS
A terméket teljes egészében a CAME fejlesztette ki és gyártja. A termékre 12 (tizenkettő) hónap
jótállást biztosítunk, a szakszerűtlen üzembe helyezés és a nem rendeltetésszerű használat esetét
kivéve (a jótállás részletes feltételei a jótállási jegyen találhatók).
Gyártó: CAME S.P.A. Olaszország

Forgalmazza: KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft.
1106 BUDAPEST, Gránátos u. 6.
Tel.: 433-16-66, Fax: 262-28-08
www.kling.hu; E-mail: kling@kling.hu
MŰSZAKI ADATOK

Frekvencia: 433,92 MHz
Tápfeszültség: 3V (DC, lithium) 2db CR1620 elemmel
Áramfelvétel: 12mA
Hatótávolság: 50 – 150m (normál körülményeket feltételezve)
Kódvariáció: csatornánként 16 777 216
Méretek: 24*68*12,5 mm (12 gramm)
Anyaga: abs
Működési hőmérséklet: -20 ºC min. +70 max.
A TÁVKAPCSOLÓ KÓDOLÁSA
A TAM-432SA távkapcsoló kompatibilis a T432 / T434 / T438 távkapcsolókkal.
Kódolás meglévő távkapcsolóhoz:
Nyomja meg és tartsa nyomva az új távkapcsoló azon gombját amelyiket kódolni szeretné. A
távirányító LED-je villog, majd 8-10 másodperc után folyamatosan világít.
Tartsa a régi távkapcsolót közvetlenül az új távkapcsoló hátához, majd nyomja folyamatosan a régi
távkapcsoló azon gombját, amelyet rá akar tanítani az új távkapcsolóra. Ha az új távirányító
megtanulta az kódot akkor a LED háromszor felvillan, majd kialszik. Ezzel a sikeres kódolás
(kódmásolás) megtörtént. Amennyiben nem villan fel a LED, távol van a régi távkapcsoló az új
távkapcsolótól. Ez esetben ismételje meg a fenti műveletet és tartsa közelebb a két távkapcsolót
egymáshoz (esetleg mozgassa a régi távirányítót).
Kódolás új rendszerhez (RE432, vagy AF43S frekvenciakártyás rádióvevőhöz):
Az új távkapcsolók gyárilag eltérő kódon vannak kódolva. Új rendszerhez történő kódolás esetén az
AF43S frekvenciakártyáról húzza le a jumpert (rövidzár csatlakozó) majd a távkapcsolót helyezze
közel a rádióvevőhöz. A rádióvevő kódoló nyomógombját és a távkapcsoló azon gombját, mellyel
működtetni szeretné a rendszert, egyszerre nyomja meg cca. 3 mp. időtartamig. A sikeres kódolást a
visszajelző világító dióda folyamatos világítása jelzi. Sikertelen kódolás esetén ismételje meg a fenti
műveletet elölről és tartsa közelebb a távkapcsolót a rádióvevőhöz. Újabb távkapcsoló kódolása esetén
a „Kódolás meglévő távkapcsolóhoz” leírtak szerint járjon el.
Egyes esetekben a helyszíni adottságoktól függően előfordulhat, hogy a kiválasztott frekvenciájú
távvezérlő rendszer nem működik (pl.: külső zavarójel hatására).
Ilyen esetben eltérő frekvenciájú távvezérlő rendszer működtetése javasolt.
Az összes információ maximális figyelemmel és ellenőrzéssel lett
elkészítve.
Mindemellett nem vállalunk felelősséget semmilyen hibáért, vagy
kihagyásért.
A műszaki változtatások joga fenntartva.
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