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Tilslutning
• IR sender stik: 4

Infrarød teknologi
• LED sendedioder: 4
• IR sender stik: 4

RF-funktioner
• Adresser (ID): 16
• Kanaler: 4
• Kommunikation: En-vejs
• Frekvens (MHz): 433

Komfort
• Fejlindikation

Strøm 
• Lysnet: 230 V (+/-10/-15 %) / 50 Hz

Mål
• Ydre emballage, vægt: 0.84 kg
• Enheder pr. kolli: 1
• Mål på produkt (B x H x D): 110 x 30 x 79 mm
• Vægt: 0.060 kg
• Temperaturområde (drift): 0 - 50 °C

Tilbehør
• Lysnetadapter: 12 V DC/400 mA
• Dobbelte IR sender kabler: 4
• Trykt brugerhåndbog
•
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