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Połączenia
• Złącza nadajnika IR: 4

Możliwość wykorzystania podczerwieni
• Nadawcze diody LED: 4
• Złącza nadajnika IR: 4

Praca w paśmie fal radiowych
• Adresy (identyfikatorów): 16
• Kanały: 4
• Łączność: 1-kierunkowa
• Częstotliwość (MHz): 433

Udogodnienia
• Wskazanie błędu

Zasilanie
• Zasilanie sieciowe: 230 V (+/-10/-15%) / 50 Hz

Wymiary
• Waga kartonu zbiorczego: 0,84 kg
• Ilość szt. w opakowaniu zbiorczym: 1
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

110 x 30 x 79 mm
• Waga produktu: 0,060 kg
• Zakres temperatur (eksploatacja): 0°C do 50°C

Akcesoria
• Zasilacz sieciowy: 12 V DC, 400 mA
• Podwójne przewody nadajnika IR: 4
• Wydrukowana instrukcja użytkownika
•

Przedłużacz sygnału podczerwieni
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