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Pilot 4-kan. DTM Eco Victory / Eco
Victory 868 MHz
Cena brutto

66,00 zł

Cena netto

53,66 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

10-250

Producent

DTM

Opis produktu
Pilot 4-kan. DTM Eco Victory 868 MHz

Modny design pilota w ekonomicznym wydaniu z zachowaniem dobrej jakości materiałów, wysoka jakość wykonania i
dobry zasięg radiowy daje gwarancję satysfakcji w użytkowaniu. Pilot posiada dwa przyciski, mogące sterować odbiornikami
radiowymi, sterownikami bram i innymi urządzeniami systemu DTM868MHz. System DTM868MHz wyznacza, w spotykanych
dotąd drogach radiowych, nowy wymiar bezpieczeństwa. Zastosowanie nowoczesnych i innowacyjnych technologii pozwoliło
uzyskać PEWNIEJSZY ZASIĘG RADIOWY. Wprowadzony autorski system zmiennokodowy IRS 104-bit w niespotykany dotąd
sposób chroni przed jego złamaniem i ingerencją osób niepowołanych.

Dane techniczne:

liczba przycisków: 4,
kod: zmienny 104-bit IRS,
liczba kombinacji: 2,02824096E+31,
częstotliwość: 868 MHz,
skuteczna moc promieniowania: do 10mW,
zasilanie: bateria CR2032,
maksymalny zasięg: do 200 m,
obudowa: plastik ABS,
temperatura pracy: -10°C +55°C,
wymiary: 63x34x16 mm,
waga: 19 g,
element systemu: DTM868MHz,
bateria oraz instrukcja w komplecie,
nowoczesny design w dobrej cenie,
transmisja radiowa na częstotliwości 868MHz,
modulacja FSK z mocą do 10mW.
Uwaga!
Proszę nie pomylić oferowanych pilotów z identycznie wyglądającymi nadajnikami Eco Victory 433, które są elementem
systemu DTM433MHz. Piloty o różnych częstotliwościach nie są ze sobą kompatybilne!
Oferta dotyczy 1 szt. pilota. Do wyboru są 4 kolory: brązowy, czerwony, zielony oraz czarny.
Uwaga!
Prezentowane na aukcji piloty działają w systemie kodowania dynamicznie zmiennego. Aby mogły współpracować z
Państwa napędem i otwierać bramę, koniecznie jest ich zaprogramowanie. Praktycznie w każdym przypadku programowanie
wymaga dostępu do odbiornika radiowego, znajdującego się w zamkniętej obudowie centrali sterującej lub w jej pobliżu.Jeżeli
za pomocą zakupionego u nas pilota zamierzacie Państwo obsługiwać napęd bramy osiedlowej, wymagany jest dostęp do
radioodbiornika, który dodatkowo może być zabezpieczony kodem dostępu. Bez znajomości kodu nie jest możliwe
wprogramowanie pilota, radzimy więc skontaktować się z administracją osiedla w celu dokupienia pilota działającego z
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napędem bramy osiedlowej.
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