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Conectividade
• Conectores do transmissor IV: 4

Capacidades de Infravermelhos
• LEDs de transmissão: 4
• Conectores do transmissor IV: 4

Capacidades de RF
• Endereços (IDs): 16
• Canais: 4
• Comunicação: 1 sentido
• Frequência (MHz): 433

Conveniência
• Indicação de erro

Corrente
• Corrente eléctrica: 230 V (+/-10/-15%)/50 Hz

Dimensões
• Peso da caixa principal: 0.84 kg
• Quantidade de caixas principais: 1
• Dimensões do produto (L x A x P): 110 x 30 x 79 

cc mm
• Peso do produto: 0.060 kg
• Limite de temperaturas (funcionamento): 0 °C a 

50 °C

Acessórios
• Transformador CA/CC: 12 V CC 400mA
• Transmissor IV com fio duplo: 4
• Guia do Utilizador Impresso
•
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